Chương 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ
THEO DÕI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
-------------------------ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
1. Nêu được khái niệm về đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số phương pháp đánh
giá tình trạng dinh dưỡng thường sử dụng.
2. Nêu được phương pháp nhân trắc học: kỹ thuật thu thập số liệu, các chỉ số thường
dùng, cách nhận định kết quả.
3. Áp dụng được phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, lứa tuổi vị
thành niên và người trưởng thành.
NỘI DUNG
1. KHÁI NIỆM VỀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
Từ lâu người ta đã biết có mối liên quan chặt chẽ giữa dinh dưỡng và tình trạng
sức khoẻ. Tình trạng dinh dưỡng có thể được định nghĩa là tập hợp các đặc điểm cấu
trúc, các chỉ tiêu hoá sinh và đặc điểm các chức phận của cơ thể phản ánh mức đáp ứng
nhu cầu dinh dưỡng. Khi mới hình thành khoa học dinh dưỡng, để đánh giá tình trạng
dinh dưỡng, người ta chỉ dựa vào các nhận xét đơn giản như gầy, béo; tiếp đó là một số
chỉ tiêu nhân trắc như Brock, Quetelet, Pignet. Nhờ phát hiện về vai trò các chất dinh
dưỡng và các tiến bộ kỹ thuật, phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng ngày càng
hoàn thiện và ngày nay trở thành một chuyên khoa của dinh dưỡng học.
Tình trạng dinh dưỡng của các cá thể là kết quả của ăn uống và sử dụng các chất
dinh dưỡng của cơ thể. Số lượng và chủng loại thực phẩm cần để đáp ứng nhu cầu dinh
dưỡng của con người khác nhau tùy theo tuổi, giới, tình trạng sinh lý (ví dụ: thời kỳ có
thai, cho con bú...) và mức độ hoạt động thể lực và trí lực. Cơ thể sử dụng các chất
dinh dưỡng có trong thực phẩm không những phải trải qua quá trình tiêu hoá, hấp thu,
phụ thuộc vào các yếu tố khác như sinh hoá và sinh lý trong quá trình chuyển hoá. Việc
sử dụng thực phẩm chủ yếu phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của cá thể. Ví dụ: tiêu
chảy ảnh hưởng tức thì đến tiêu hoá hấp thu thức ăn. Tình trạng dinh dưỡng tốt phản
ảnh sự cân bằng giữa thức ăn ăn vào và tình trạng sức khoẻ, khi cơ thể có tình trạng
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dinh dưỡng không tốt, (thiếu hoặc thừa dinh dưỡng) là thể hiện có vấn đề về sức khoẻ
hoặc dinh dưỡng hoặc cả hai.
Tình trạng dinh dưỡng của một quần thể dân cư được thể hiện bằng tỷ lệ của các
cá thể bị tác động bởi các vấn đề dinh dưỡng. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em từ 0
đến 5 tuổi thường được coi là đại diện cho tình hình dinh dưỡng và thực phẩm của toàn
bộ cộng đồng. Đôi khi người ta cũng lấy tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ tuổi sinh đẻ
làm đại diện. Các tỷ lệ trên phản ánh tình trạng dinh dưỡng của toàn bộ quần thể dân
cư ở cộng đồng đó, ta có thể sử dụng để so sánh với số liệu quốc gia hoặc cộng đồng
khác.
2. CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG:
Thôøi kyø tieàn beänh lyù
Thôøi kyø beänh lyù
Rối
Döïloạn
chuyển
tröõ
hoá

Biểu
hiện
bệnh
chưa
rõ rệt

caïn
kieät

Bệnh
rõ rệt

Cố
tật

Tử
vong

Thôøi kyø tieàn
laâm saøng

Thôøi kyø laâm saøng

Giảm
dự trữ

Cân bằng lương thực
thực phẩm
Nghiên cứu khẩu phần

Tỷ lệ tử
vong
Nghiên cứu lâm sàng và tỷ lệ bệnh tật

Nghiên cứu các yếu tố
kinh tế xã hội

Nghiên cứu nhân trắc
Nghiên cứu hoá sinh

99

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng là quá trình thu thập và phân tích thông tin, số
liệu về tình trạng dinh dưỡng và nhận định tình hình trên cơ sở các thông tin số liệu đó.
Tình hình dinh dưỡng của một cộng đồng, một địa phương cũng như trên phạm vi cả
nước là một trong các nguồn dẫn liệu rất quan trọng để xây dựng và đánh giá các dự án
về sức khoẻ và phát triển kinh tế xã hội. Để có các nguồn số liệu tin cậy, đánh giá tình
hình dinh dưỡng cần được tiến hành đúng phương pháp và theo một quy trình hợp lý.
Một số phương pháp định lượng chính thường được sử dụng trong đánh giá
tình trạng dinh dưỡng như:
-

Nhân trắc học
Điều tra khẩu phần và tập quán ăn uống.
Các thăm khám thực thể/ dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt chú ý tới các triệu chứng thiếu
dinh dưỡng kín đáo và rõ ràng.
- Các xét nghiệm cận lâm sàng chủ yếu là hoá sinh ở dịch thể và các chất bài tiết
(máu, nước tiểu...) để phát hiện mức bão hoà chất dinh dưỡng.
- Các kiểm nghiệm chức phận để xác định các rối loạn chức phận do thiếu hụt dinh
dưỡng.
- Điều tra tỷ lệ bệnh tật và tử vong. Sử dụng các thống kê y tế để tìm hiểu mối liên
quan giữa tình hình bệnh tật và tình trạng dinh dưỡng.
- Đánh giá các yếu tố sinh thái liên quan đến tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ.
Gần đây, một số phương pháp định tính cũng đã được sử dụng trong đánh giá
tình trạng dinh dưỡng.
3.1. Các bước tiến hành đánh giá tình hình dinh dưỡng
Tiến hành đánh giá tình hình dinh dưỡng nên theo các bước chính sau:
1. Tìm hiểu sơ bộ ban đầu dựa trên các tài liệu, báo cáo sẵn có trong và ngoài nước
để xác định những vấn đề thời sự cần triển khai nghiên cứu.
2. Xác định mục tiêu đánh giá một cách rõ ràng: mục tiêu chung và mục tiêu đặc
thù của từng cuộc điều tra.
3. Tổ chức nhóm đánh giá, phân công theo nhiệm vụ cụ thể.
4. Phân tích nguyên nhân suy dinh dưỡng / vấn đề dinh dưỡng tại cộng đồng dự
kiến sẽ điều tra. Xác định "vấn đề" dinh dưỡng nổi cộm hoặc quan trọng nhất
(Core problem) và tiếp theo xây dựng mô hình nguyên nhân dựa trên tình hình
cụ thể của địa phương đó.
5. Xây dựng ma trận "Biến số - Chỉ tiêu - phương pháp" dựa trên các biến trong
mô hình nguyên nhân, với mục đích xác định rõ các chỉ tiêu cần nghiên cứu và
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lựa chọn các phương pháp đánh giá hợp lý. Đây là bước rất quan trọng và là cơ
sở để xây dựng bộ câu hỏi/mẫu phiếu điều tra.
6. Thu thập số liệu trên cộng đồng.
7. Phân tích và giải trình số liệu.
8. Trình bày kết quả, kết luận và đưa ra các khuyến nghị cần thiết để cải thiện tình
trạng dinh dưỡng.
3.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng phương pháp nhân trắc học
Nhân trắc học dinh dưỡng có mục đích đo các biến đổi về kích thước và cấu trúc
cơ thể theo tuổi và tình trạng dinh dưỡng. Phương pháp nhân trắc học có những ưu
điểm là đơn giản, an toàn và có thể điều tra trên một mẫu lớn. Trang thiết bị không đắt,
dễ vận chuyển. Có thể khai thác đánh giá được các dấu hiệu về tình trạng dinh dưỡng
trong quá khứ và xác định được mức độ suy dinh dưỡng. Tuy nhiên phương pháp nhân
trắc học cũng có một vài nhược điểm như: không đánh giá được sự thay đổi về tình
trạng dinh dưỡng trong giai đoạn ngắn hoặc không nhạy để xác định các thiếu hụt dinh
dưỡng đặc hiệu.
Quá trình lớn là kết quả tổng hợp của các yếu tố di truyền và ngoại cảm, trong
đó các yếu tố dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy
yếu tố dinh dưỡng hầu như giữ vai trò chi phối chính trong sự phát triển của trẻ em, ít
nhất đến 5 tuổi. Vì vậy, thu thập các kích thước nhân trắc là bộ phận quan trọng trong
các cuộc điều tra dinh dưỡng.
Có thể chia ra nhóm kích thước nhân trắc sau đây:
- Khối lượng cơ thể, biểu hiện bằng cân nặng
- Các kích thước về độ dài, đặc hiệu là chiều cao.
- Cấu trúc cơ thể và các dự trữ về năng lượng và protein, thông qua các mô mềm bề
mặt: Lớp mỡ dưới da và cơ...
Một số kích thước sau đây thường được dùng trong các cuộc điều tra dinh
dưỡng tại thực địa.
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Bảng 1. Một số kích thước thường sử dụng
Tuổi
Kích thước
Trẻ sơ sinh
- Cân nặng sơ sinh
- Chiều dài nằm sơ sinh
- Vòng đầu sơ sinh
1 đến 60 tháng tuổi
- Cân nặng
- Chiều dài (<24 tháng)
- Chiều cao (>24 tháng)
- Nếp gấp da ở cơ tam đầu và nhị đầu
- Vòng cánh tay
5 đến 11 tuổi
- Cân nặng
- Chiều cao
- Vòng cánh tay
- Vòng đầu
- Vòng ngực
- Nếp gấp da ở cơ tam đầu
11 đến 20 tuổi
- Cân nặng
- Chiều cao
- Nếp gấp da ở cơ tam đầu, dưới xương bả vai
- Phần trăm mỡ của cơ thể
20 đến 60 tuổi
- Cân nặng
- Chiều cao
- Vòng cánh tay và vòng cơ
- Nếp gấp da ở cơ tam đầu
- Phần trăm mỡ của cơ thể
> 60 tuổi
- Cân nặng
- Chiều cao/sải tay
- Vòng cánh tay
- Nếp gấp da ở cơ tam đầu, dưới xương bả vai
- Chiều cao đầu gối
- Vòng bụng chân
Tóm lại, những kích thước cơ bản đối với mọi nhóm tuổi là chiều cao, cân nặng,
nếp gấp da ở cơ tam đầu và vòng cánh tay. Đối với trẻ em trước tuổi đi học, có thể đo
thêm vòng đầu và vòng ngực. Muốn đánh giá tình trạng dinh dưỡng phải biết được
tuổi, cân nặng, chiều cao cũng như các kích thước nhân trắc khác.
3.2.1. Kỹ thuật
* Cách tính tuổi: Muốn tính tuổi cần phải biết:
- Ngày tháng năm sinh
- Ngày tháng năm điều tra
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- Qui ước tính tuổi
Cách tính tuổi này hiện nay đang được dùng trong các tài liệu của Tổ chức Y tế Thế
giới và ở nước ta.
Ví dụ: một cháu bé sinh ngày 13/7/1990 sẽ coi là 6 tuổi trong khoảng thời gian
từ 17/7/1996 đến 13/7/1997 (kể cả hai ngày trên); một cháu bé sinh ngày13/7/1997 sẽ
coi là 6 tháng tuổi trong khoảng thời gian từ 13/12/1997 đến 12/1/1998 (kể cả hai ngày
trên). Hay nói một cách khác khi tính tuổi theo tháng:
- Trẻ từ 1-29 ngày (tháng thứ nhất): 1 tháng tuổi
- Trẻ từ 30-59 ngày (tháng thứ 2): 2 tháng tuổi
- Trẻ trong 11 tháng - 11 tháng 29 ngày: 12 tháng tuổi
Còn tính tuổi theo năm theo qui ước của Tổ chức Y tế thế giới được tính như sau:
- Từ sơ sinh - 11 tháng 29 ngày (năm thứ nhất): 0 tuổi
- Từ trong 1 năm - 1 năm 11 tháng 29 ngày (năm thứ 2): 1 tuổi...
Do vậy khi nói trẻ dưới 5 tuổi tức là trẻ 0-4 tuổi hay trẻ 1-60 tháng tuổi.
Ở một số địa phương, trẻ em chưa có tờ khai sinh hoặc tuổi trong tờ khai sinh
không đúng với tuổi thật. Vì vậy, nên tiếp xúc với các bà mẹ để xác định ngày sinh.
Trong trường hợp này, nhiều khi phải đối chiếu từ âm lịch sang dương lịch hoặc dựa
vào một sự kiện mà địa phương nhiều người biết để ước tính tuổi.
* Cách thu thập các thước nhân trắc
Hầu hết các phương pháp nhân trắc được sử dụng để đánh giá cấu trúc cơ thể
đều dựa trên sự phân biệt thành 2 khối: khối mỡ và khối nạc. Kỹ thuật nhân trắc có thể
đánh giá gián tiếp những thành phần này của cơ thể và sự thay đổi số lượng cũng như
tỷ lệ của chúng có thể dùng như những chỉ số về tình trạng dinh dưỡng. Ví dụ: Mỡ là
dạng dự trữ năng lượng chính trong cơ thể và rất nhậy để đánh giá tình trạng suy dinh
dưỡng cấp. Sự thay đổi lượng mỡ của cơ thể gián tiếp cho biết có sự thay đổi trong
cân bằng năng lượng.
Khối cơ của cơ thể phần lớn protein và cũng là thành phần chính của khối không
mỡ, nó được coi là một chỉ số về dự trữ protein của cơ thể. Sự dự trữ này trở nên giảm
sút trong trường hợp bị suy dinh dưỡng trường diễn dẫn tới khối cơ bị teo đi. Những
kích thước nhân trắc thường được sử dụng là: cân nặng, chiều cao/chiều dài, bề dày lớp
mỡ dưới da, vòng cánh tay, vòng eo, vòng bụng, vòng mông...
* Cân nặng:
Đó là số đo thường dùng nhất, cân nặng của một người trong ngày buổi sáng
nhẹ hơn buổi chiều. Sau một buổi lao động nặng nhọc, cân nặng giảm đi rõ rệt do mất
mồ hôi. Vì thế nên cân vào buổi sáng khi ngủ dậy, sau khi đã đi đại biểu tiện và chưa
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ăn uống gì. Nếu không, cân vào những giờ thống nhất trong điều kiện tương tự (trước
bữa ăn, trước giờ lao động).
Cân trẻ em: nên cởi hết quần áo. Trường hợp cháu quấy khóc, không dỗ được,
có thể cân mẹ cháu rồi cân mẹ bế cháu. Cần chú ý trừ ngay để lấy số cân nặng thực tế
của cháu.
Cân người lớn: nam giới chỉ mặc quần đùi, cởi trần, không đi giày dép; nữ giới
mặc quần áo gọn nhất và phải trừ bớt cân nặng trung bình của quần áo khi tính kết quả.
Người được cân đứng giữa bàn cân, không cử động, mắt nhìn thẳng, trọng lượng bổ
đều cả hai chân.Cân đặt ở vị trí ổn định và bằng phẳng, chỉnh cân về vị trí cân bằng ở
số 0. Hàng ngày phải kiểm tra cân hai lần bằng cách dùng quả cân chuẩn (hoặc vật
tương đương, ví dụ một can nước) để kiểm soát độ chính xác, độ nhậy của cân. Cân
nặng được ghi với 1 hoặc 2 số lẻ, thí dụ 11,2kg tùy theo loại cân có độ nhạy 100 hoặc
10g.
* Chiều cao:
Đo chiều cao đứng:
-

Bỏ guốc dép, đi chân không, đứng quay lưng vào thước đo. Lưu ý để thước đo theo
chiều thẳng đứng, vuông góc với mặt đất nằm ngang.

-

Gót chân, mông, vai và đầu theo một đường thẳng áp sát vào thước đo đứng, mắt
nhìn thẳng ra phía trước theo đường thẳng nằm ngang, hai tay bỏ thõng theo hai bên
mình.

-

Dùng thước vuông hoặc gỗ áp sát đỉnh đầu thẳng góc với thước đo.

-

Đọc kết quả và ghi số cm với 1 số lẻ.

Đo chiều dài nằm:
-

Để thước trên mặt phẳng nằm ngang

-

Đặt cháu nằm ngửa, một người giữ đầu để mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mảnh gỗ chỉ
số 0 của thước áp sát đỉnh đầu. Một người ấn thẳng đầu gối và đưa mảnh gỗ ngang
thứ hai áp sát gót bàn chân, lưu ý để gót chân sát mặt phẳng nằm ngang và bàn chân
thẳng đứng.

-

Đọc kết quả và ghi số cm với 1 số lẻ, ví dụ: 53,2cm (độ nhạy 1mm). Cần lưu ý so
sánh với bảng phù hợp, vì cách đo chiều dài nằm và chiều cao đứng có sai số khác
nhau 1-2cm.
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* Đo bề dày lớp mỡ dưới da
Bề dày lớp mỡ dưới da (BDLMDD) được dùng như một số đo trực tiếp sự béo
trệ (chỉ số khối cơ thể BMI sẽ được nói ở phần sau, không thể dùng để phân biệt giữa
sự thừa cân nặng bởi béo trệ, sự nở nang cơ bắt với phù) BDLMDD ước lượng kích
thước kho dự trữ mỡ dưới da và từ đó cho phép ước lượng tổng số lượng mỡ của cơ
thể. Tất nhiên sự thay đổi trong phân bố lượng mỡ dưới da còn phụ thuộc vào nòi
giống, dân tộc và tuổi.
Bề dày lớp mỡ dưới da được đo bằng compa chuyên dùng: Harpenden, Holtain,
Lange, Mc Gaw. Hiện nay người ta thường dùng loại compa Harpenden, hai đầu
compa là 2 mặt phẳng, tiết diện 1 cm2, có một áp lực kế gắn vào compa đảm bảo khi
compa kẹp vào da bao giờ cũng ở một áp lực không đổi khoảng 10 - 20 g/mm2.
Bảng 2. Các vị trí và cách đo bề dày lớp mỡ dưới da
Vị trí
Nếp
gấp da
cơ tam
đầu

Cách xác định
Điểm giữa cánh tay trên, tay
bên trái (giữa mỏm cùng vai
và điểm trên lồi cầu) trong tư
thế tay buông thõng tự
nhiên.

Cách đo
Điều tra viên: Dùng ngón cái và ngón trỏ
của tay véo da và tổ chức dưới da ở điểm
giữa mặt sau cánh tay, ngang mức đã đánh
dấu.
Nâng nếp da khỏi mặt cơ thể khoảng 1 cm
(trục của nếp da trùng với trục của cánh
tay). Đặt mỏm compa vào để đo.
Đọc và ghi lại kết quả với đơn vị là mm

Nếp
gấp da
cơ nhị
đầu

Điểm đo ngang mức như với
cơ tam đầu
Đo ở mặt trước cánh tay trái
ngay trực tiếp trên mặt cơ.

Nếp gấp da được nâng khỏi mặt cơ
khoảng 1 cm tại điểm đã xác định,
Đo như với cơ tam đầu
Đọc và ghi lại kết quả

Nếp
gấp da
dưới
xương
bả vai

Điểm đo ngay trên đường bờ
chéo của xương bả vai trái.
Ngay phía dưới góc dưới
xương bả vai (Ngang mức
với điểm đo ở cơ tam đầu
gióng vào ở tư thế tay trái
buông thõng tự nhiên).

Nếp gấp da được nâng lên với trục của nó
tạo thành một góc 45 0 so với mặt phẳng
ngang.
Đo như với cơ tam đầu
Đọc và ghi lại kết quả

Nếp
Điểm đo ngay phía trên mào Nếp da được nâng lên với trục song song
gấp da chậu trái và ngay phía sau với đường lõm da theo chiều chếch vào
mạng đường nách giữa
trong, xuống dưới ở vùng đó.
sườn
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3.2.2. Nhận định kết quả.
* Nhận định tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em
Hiện nay, người ta nhận định tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em chủ yếu dựa vào 3
chỉ tiêu sau:
-

Cân nặng theo tuổi

-

Chiều cao theo tuổi

-

Cân nặng theo chiều cao

Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề nghị lấy điểm ngưỡng ở dưới 2 độ
lệch chuẩn (-2SD) so với quần thể tham chiếu NCHS (National Center for Health
Statistics) ( phụ lục 5) để coi là nhẹ cân. Từ đó có thể chia thêm các mức độ sau đây:
Từ dưới -2SD đến -3SD : suy dinh dưỡng độ I
Từ dưới -3SD đến -4SD : suy dinh dưỡng độ II
Dưới -4SD

: suy dinh dưỡng độ III

-

Cân nặng theo tuổi: Cân nặng theo tuổi phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng nói
chung, chỉ tiêu cân nặng theo tuổi phản ánh tốc độ phát triển của đứa trẻ. Đây là
một chỉ tiêu nhạy, dễ thu thập và xử lý, thường được áp dung trong các nghiên cứu
được triển khai tại cộng đồng

-

Chiều cao theo tuổi: Chiều cao theo tuổi thấp phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng
kéo dài hoặc thuộc về quá khứ, làm cho đứa trẻ bị còi (stunting). Thường lấy điểm
ngưỡng ở -2SD và -3SD so với quần thể tham chiếu NCHS.

-

Cân nặng theo chiều cao: Cân nặng theo chiều cao thấp phản ánh tình trạng thiếu
dinh dưỡng ở thời kỳ hiện tại, gần đây, làm cho đứa trẻ ngừng lên cân hoặc tụt cân
nên bị còm (wasting). Các điểm ngưỡng giống như hai chỉ tiêu trên.

Khi cả hai chỉ tiêu chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao đều thấp hơn
ngưỡng đề nghị, đó là thiếu dinh dưỡng thể phối hợp, đứa trẻ vừa còi vừa còm.
Gần đây, tình trạng thừa cân ở trẻ em đang là vấn đề được quan tâm ở nhiều
nước. Trong các điều tra sàng lọc, "ngưỡng" để coi là thừa cân khi số cân nặng theo
chiều cao trên +2SD. Để xác định là "béo", cần đo thêm bề dày lớp mỡ dưới da. Tuy
vậy, trong các điều tra cộng đồng, chỉ tiêu cân nặng theo chiều cao là đủ đánh giá, vì đa
số cá thể có cân nặng cao so với chiều cao đều béo.
Cách nhận định kết quả: Muốn nhận định các kết quả về nhân trắc, cần phải
chọn một quần thể tham chiếu (reference population) để so sánh. Không nên coi quần
thể tham chiếu là chuẩn (standard), nghĩa là mục tiêu mong muốn, mà chỉ là cơ sở để
đưa ra các nhận định thuận tiện cho các so sánh trong nước và quốc tế. Do nhận thấy ở
trẻ em dưới 5 tuổi, nếu được nuôi dưỡng hợp lý và điều kiện sống hợp vệ sinh thì khả
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năng lớn không khác nhau theo chủng tộc, Tổ chức Y tế thế giới đã đề nghị lấy quần
thể NCHS của Hoa Kỳ làm quần thể tham chiếu và đề nghị này hiện nay đã được ứng
dụng rộng rãi, mặc dù cũng còn một số nước áp dụng các quần thể tham chiếu địa
phương.
Người ta sử dụng các giới hạn "ngưỡng" (cut-off-point) các cách như sau:
-

Theo % so với quần thể tham chiếu như các thang phân loại của Gomez và Jelliffe.

-

Theo phân bố thống kê, thường lấy -2SD của số trung bình làm giới hạn ngưỡng.
Từ đó người ta tính được tỷ lệ ở dưới hoặc trên các ngưỡng đó.

-

Theo độ lệch chuẩn (Z score hay SD score):
Kích thước đo được - Số trung bình của quần thể tham chiếu

Zscore hay SD score =
Độ lệch chuẩn của quần thể tham chiếu

Ví dụ: Một cháu trai 29 tháng, chiều dài 83,3 cm; số trung bình ở quần thể tham
chiếu tương ứng là 89,7cm, độ lệch chuẩn là 3,5.
Z-score =

83,3 − 89,7
= -1,83
3,5

Cách biểu hiện theo tỷ lệ % dưới giới hạn ngưỡng cho một kết luận tổng quát,
nhưng để so sánh hiệu quả các can thiệp thì cách so sánh số trung bình (+SD) hoặc số
trung bình của Z score tỏ ra thích hợp hơn.
Giữa số trung bình Z score và tỷ lệ % dưới -2SD có mối tương quan với nhau.
-

Theo Xentin (Percentile): Nhiều khi người ta sắp xếp các kích thước nhân trắc theo
xentin so với quần thể tham chiếu. Ở mốc 3 xentin (nghĩa là có 3% số trẻ dưới
mốc này) gần tương đương với -2SD (chính xác là -1,881SD), nên dưới mốc này
có thể xếp vào loại thiếu dinh dưỡng. Thường các bảng xentin lấy mốc 3 và 97
xentin để phân loại tình trạng dinh dưỡng.
Khi áp dụng các chỉ tiêu nhân trắc để nhận định tình trạng dinh dưỡng, cần chú
ý rằng chỉ tiêu thích hợp nhất để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cấp tính là cân nặng
theo chiều cao, do đó nên sử dụng trong các đánh giá nhanh sau thiên tai, các can thiệp
ngắn hạn. Chiều cao theo tuổi lại là chỉ tiêu thích hợp nhất để đánh giá tác động dài
hạn, nghĩa là để theo dõi ảnh hưởng của các thay đổi về điều kiện kinh tế xã hội.
Chỉ tiêu cân nặng theo tuổi là một chỉ tiêu chung, không mang giá trị đặc hiệu
như hai chỉ tiêu trên. Người ta không phủ nhận giá trị tương đối của nó, nhưng trong
các cuộc điều tra dinh dưỡng, việc thu thập cả cân nặng, chiều cao và tuổi là cần thiết
để tính ra các chỉ tiêu trên. Đồng thời, bên cạnh việc tính các tỷ lệ dưới một "Ngưỡng"
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nào đó, nên tính số trung bình (hoặc trung bình Z score) cùng với độ lệch chuẩn để các
nhận định được toàn diện hơn, nhất là khi có ý định so sánh.
* Nhận định tình trạng dinh dưỡng ở trẻ vị thành niên
Dựa vào các chỉ tiêu nhân trắc để nhận định tình trạng dinh dưỡng ở trẻ vị thành
niên từ 11 đến 19 tuổi (WHO, 1995) có thể sử dụng chiều cao riêng rẽ để đánh giá
chậm phát triển chiều cao (stunting) như trẻ em và có thể phối hợp giữa cân nặng với
chiều cao (BMI) như người trưởng thành và các kích thước khác.
-

Đánh giá về phát triển chiều cao (Height-for-age) của trẻ em tuổi vị thành niên cũng
sử dụng ngưỡng <-2 Z-Scores hoặc <3 Xentin để phân loại trẻ bị chậm phát triển
(stunting), so với quần thể tham khảo NCHS.

-

Trước kia, nhiều nghiên cứu sử dụng cân nặng theo tuổi để đánh giá TTDD như ở
trẻ em dưới 11 tuổi. Một số nghiên cứu khác lại sử dụng ngưỡng BMI của người
trưởng thành để đánh giá TTDD, do vậy nhận định kết quả có sự sai lệch rất lớn.
Từ năm 1995, theo qui ước của Tổ chức Y tế thế giới, đối với trẻ vị thành niên, chỉ
số khối cơ thể BMI được sử dụng để đánh giá TTDD. Do đặc điểm của lứa tuổi này
là cơ thể đang phát triển, chiều cao chưa ổn định nên không thể dùng 1 ngưỡng
BMI như người trưởng thành mà BMI được tính theo giới và tuổi của trẻ.

-

Ngưỡng BMI theo tuổi:
 Dưới 5 xentin (< 5 percentile) được sử dụng để phân loại trẻ gầy hoặc thiếu
dinh dưỡng.
 > 85 xentin: Thừa cân
 > 85 xentin, bề dày LMDD cơ tam đầu và dưới xương bả vai >90 xentin: là
béo trệ.

* Nhận định tình trạng dinh dưỡng ở người lớn
Dựa vào các chỉ tiêu nhân trắc để nhận định tình trạng dinh dưỡng ở người
trưởng thành khó khăn hơn ở trẻ em. Cân nặng và chiều cao riêng rẽ không đánh giá
được tình trạng dinh dưỡng, mà cần phối hợp giữa cân nặng với chiều cao và các kích
thước khác.
Ở người trưởng thành dinh dưỡng hợp lý, cân nặng nói chung ổn định và duy trì
trong một giới hạn nhất định, ta gọi là cân nặng"nên có" hay "thích hợp".
Có nhiều công thức tính cân nặng "nên có" như một số công thức sau đây:
-

Công thức Broca: Cân nặng "nên có" (kg) = Cao (cm) - 100.

-

Công thức Lorentz:
Cân nặng "nên có" (kg) = Cao (cm) - 100 108

(Cao − 150)
4

-

Công thức Bongard:
Cân nặng "nên có" (kg) =

-

Cao (cm) x Vòng ngực (cm)
240

Công thức của cơ quan bảo hiểm Mỹ:
Cân nặng "nên có" (kg) = 50 + 0,75 (Cao - 150)

Các công thức này đều có giá trị riêng của chúng, nhưng có nhược điểm là ở
một người nhất định, chúng cho những trị số khác nhau về cân nặng "nên có", do đó
khi dùng cần nhất quán.
Gần đây, Tổ chức Y tế thế giới khuyên dùng "chỉ số khối cơ thể" (Body Mass
Index, BMI), trước đây gọi là chỉ số Quetelet, để nhận định về tình trạng dinh dưỡng.
BMI =

Cân nặng (kg)
(Chiều cao)2 (m)

Người ta nhận thấy cả tình trạng quá nhẹ cân và quá thừa cân đều liên quan đến
sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Chỉ số BMI có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ khối
mỡ trong cơ thể, do đó là một chỉ số được Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị để đánh
giá mức độ gầy béo.
Béo: Đã có các bằng chứng nêu lên mối liên quan giữa thừa cân với các bệnh tim
mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường không phụ thuộc insulin, sỏi bàng quang, đau
khớp và một số loại ung thư.
Các "ngưỡng" sau đây được sử dụng để phân loại dựa vào chỉ số BMI:
Bình thường

: 18,5 - 24,99

Thừa cân độ 1 : 25,0 - 29,99
Thừa cân độ 2 : 30,0 - 39,99
Thừa cân độ 3 : > 40
Để nhanh hơn khi công tác ở thực địa, có thể sử dụng bảng tính sẵn BMI tương
ứng khi biết cân nặng và chiều cao.
Để bổ sung nhận định về các yếu tố nguy cơ ở cộng đồng, người ta có thể tiến
hành thêm chỉ số vòng thắt lưng / vòng mông, huyết áp, lipid máu, khả năng dung nạp
glucose, tiền sử gia đình về đái tháo đường và bệnh mạch vành tim để đưa ra các lời
khuyên thích hợp.
Gầy: Tình trạng gầy hay thiếu năng lượng trường diễn (chronic energy deficiency,
CED) được đánh giá vào BMI như sau:
Độ 1

: 17,0 - 18,49 (gầy nhẹ)
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Độ 2

: 16,0 - 16,99 (gầy vừa)

Độ 3

: < 16,0 (quá gầy)

Để đánh giá mức độ phổ biến thiếu năng lượng trường diễn ở cộng đồng, Tổ
chức Y tế thế giới khuyến nghị dùng các ngưỡng sau đây (đối với người trưởng thành
dưới 60 tuổi):
+ Tỷ lệ thấp

: 5 - 9% quần thể có BMI < 18,5

+ Tỷ lệ vừa

: 10- 19% quần thể có BMI < 18,5

+ Tỷ lệ cao

: 20 - 29% quần thể có BMI < 18,5

+ Tỷ lệ rất cao

: > 40% quần thể có BMI < 18,5

Theo tiểu ban chuyên viên của Tổ chức Y tế thế giới, các "ngưỡng" về chỉ số
khối cơ thể (BMI) nói trên vẫn còn thích hợp đối với lớp người già đến 69 tuổi, nhưng
trên 70 tuổi thì giá trị không chắn chắn. Đối với người trên70 tuổi, nếu có BMI > 30
mà không có bệnh mạn tính đang tiến triển thì lời khuyên thích hợp là duy trì cân nặng
đó; đối với người đang có bệnh thì cần giám sát cân nặng cùng với điều trị. Đối với cả
hai nhóm, hoạt động thể lực phù hợp cùng với duy trì đậm độ các chất dinh dưỡng
trong chế độ ăn là cần thiết để bảo vệ khối nạc của cơ thể.
4. MỘT SỐ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG ĐẶC HIỆU VÀ RỐI LOẠN VỀ DINH DƯỠNG.
Khám thực thể là một phương pháp quan trọng đối với cả bệnh nhân trong
bệnh viện cũng như đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở cộng đồng. Sử dụng phương
pháp nhân trắc học và khám thực thể để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân,
phát hiện những triệu chứng đặc hiệu liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý là rất cần
thiết để định hướng cho điều trị một cách hiệu quả. Ngoài ra, khi phát hiện những triệu
chứng đặc hiệu (như vệt Bitot) ở cộng đồng thì ý nghĩa chẩn đoán rất lớn. Tuy nhiên,
tuỳ thuộc vào mục đích điều tra mà đặt ra yêu cầu cho khám thực thể. Dưới đây chỉ đề
cập đến một số triệu chứng đặc hiệu liên quan đến rối loạn về dinh dưỡng hoặc dinh
dưỡng không hợp lý.
Theo tiểu ban dinh dưỡng của Tổ chức Y tế thế giới, một số triệu chứng/biểu
hiện lâm sàng của một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý được sắp xếp
như sau:
4.1. Béo phì do nguyên nhân dinh dưỡng:
Cân nặng quá cao so với chiều cao hay các chỉ số khác như lớp mỡ dưới da tăng
quá mức, vòng bụng quá to so với lồng ngực ...
4.2. Suy dinh dưỡng do thiếu ăn:
Khi cơ thể bị SDD do thiếu ăn sẽ có cân nặng thấp, lớp mỡ dưới da giảm, các đầu
xương quá lồi to ra so với bình thường, da mất chun giãn và tinh thần thể chất mệt
mỏi, uể oải.
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4.3. Suy dinh dưỡng do thiếu protein-năng lượng
Một số triệu chứng khi trẻ bị SDD do thiếu protein-năng lượng như: phù, các cơ bị
teo, cân nặng thấp, rối loạn tinh thần vận động, tóc biến màu dễ nhổ hoặc mỏng và
thưa. Ngoài ra một số triệu chứng có thể gặp như mặt hình mặt trăng, viêm da kèm
theo bong da và da mất màu rải rác.
4.4. Thiếu vitamin:
4.4.1. Thiếu vitamin tan trong dầu:
* Thiếu vitamin A:
Khi thiếu vitamin A da dẻ bị khô, tăng sừng hóa nang lông loại 1. Trong trường
hợp thiếu nặng có thể bị khô kết mạc-mềm giác mạc hoặc có vệt Bitot.
* Thiếu vitamin D
-

Còi xương đang tiến triển: Khi trẻ nhỏ bị thiếu vitamin D, còi xương đang tiến triển
có một số biểu hiện sau: các đầu xương to nhưng không đau, chuỗi hạt sườn và
nhuyễn sọ (dưới 1 tuổi); đồng thời giảm cường tính của cơ.

-

Còi xương đã khỏi (ở trẻ em và người lớn): Lồi trán và thái dương, chân vòng kiềng
hay cong và có biểu hiện biến dạng lồng ngực.

-

Mềm xương (ở người trưởng thành): Các biến dạng xương tại chỗ hay lan rộng, các
niêm mạc nhạt màu, móng tay hình thìa và teo gai lưỡi.

4.4.2. Thiếu vitamin tan trong nước:
* Thiếu vitamin B2 (riboflavin)
Một số biểu hiện lâm sàng khi thiếu vitamin B2 như viêm mép, sẹo mép,
viêm môi, lưỡi đỏ sẫm, teo các gai phần giữa lưỡi, rối loạn tiết bã ở rãnh mũi
mép, viêm đuôi mi mắt, viêm da bìu và âm hộ.
* Thiếu vitamin B1 (hay thiamin)
Một số triệu chứng khi thiếu vitamin B1 như mất phản xạ gân gót, mất
phản xạ gân bánh chè, mất cảm giác và vận động yếu ớt, tăng cảm giác cơ bắp
chân, rối loạn chức phận tim mạch và phù.
* Thiếu niacin
Khi bị thiếu niacin, da bị viêm “pelagrơ”, lưỡi đỏ, thô và có rãnh, gai
lưỡi bị mất và có vệt sẫm da ở má và trên hố mắt.
* Thiếu vitamin C:
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Triệu chứng đặc hiệu của thiếu vitamin C là lợi bị sưng và chảy máu,
tăng sừng hóa nang lông loại 2, đốm xuất huyết hoặc bầm máu. Khi bị thiếu nặng
có thể xuất hiện bọc máu trong cơ và quanh xương, hoặc đầu xương sưng to và đau.
4.5. Thiếu iod: có biểu hiện to tuyến giáp trạng.
4.6. Thừa fluor (fluorosis):
Có các vệt mờ ở men răng, các giai đọan sớm khó phân biệt với men răng giảm
sản.
4.7. Thiếu máu do thiếu sắt (Fe)
Niêm mạc nhợt nhạt (lật mí mắt, hốc miệng, môi), da xanh xao và móng tay
hình thìa.
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§iÒu tra khÈu phÇn
Môc tiªu
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
1. Trình bày được các phương pháp cơ bản của điều tra khẩu phần: ứng dụng, ưu
điểm và nhược điểm.
2. Có khả năng áp dụng điều tra khẩu phần bằng phương pháp nhớ lại 24 giờ qua
và phương pháp hỏi ghi tần xuất tiêu thụ lương thực, thực phẩm.
Néi dung
Caùc keát quaû veà tieâu thuï löông thöïc thöïc phaåm, giaù trò dinh döôõng cuûa khaåu
phaàn ñöôïc söû duïng tuøy thuoäc vaøo caùc ñoái töôïng vaø muïc ñích söû duïng khaùc nhau.
Chính phuû, caùc nhaø taøi trôï caàn caùc thoâng tin soá lieäu ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh xaây
döïng keá hoaïch vaø chính saùch. Chính quyeàn caùc caáp, caùc toå chöùc phi chính phuû vaø
caùc nhaø chöùc traùch cuûa coäng ñoàng laïi caàn thoâng tin soá lieäu ñeå xaùc ñònh nhoùm
nguy cô vaø caùc can thieäp thích hôïp. Noùi chung, vieäc ñieàu tra möùc tieâu thuï löông
thöïc thöïc phaåm ñaõ ñöôïc caùc taùc giaû thoáng nhaát laø nhaèm caùc muïc ñích sau:
- Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi löông thöïc thöïc phaåm ñang ñöôïc söû duïng vaø xaùc ñònh
soá löôïng löông thöïc thöïc phaåm tieâu thuï.
- Xaùc ñònh giaù trò dinh döôõng, tính caân ñoái cuûa khaåu phaàn vaø moái lieân quan vôùi
tình traïng kinh teá, vaên hoaù vaø xaõ hoäi.
- Xem xeùt moái lieân quan giöõa chaát dinh döôõng aên vaøo vôùi söùc khoûe vaø beänh taät.
Söï khaùc nhau veà nhu caàu soá lieäu seõ yeâu caàu caùc phöông phaùp thu thaäp soá lieäu
khaùc nhau. Coù nhieàu phöông phaùp ñeå ñieàu tra tieâu thuï löông thöïc thöïc phaåm.
Vieäc löïa choïn phöông phaùp thích hôïp naøo laø tuyø thuoäc vaøo muïc tieâu nghieân cöùu
vaø caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nghieân cöùu.
1. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra träng l−îng l−¬ng thùc thùc phÈm
1.1. Phöông phaùp ñieàu tra toång quaùt veà tieâu thuï thöïc phaåm
Vieäc theo doõi söï caân baèng giöõa khaû naêng ñaùp öùng vaø nhu caàu veà tieâu thuï
löông thöïc thöïc phaåm laø coâng cuï chính ñeå tính toaùn an ninh löông thöïc thöïc phaåm
cho moãi quoác gia. Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc nhu caàu vaø möùc tieâu thuï löông thöïc thöïc
phaåm cho moät ngöôøi trong moät khoaûng thôøi gian (coù theå laø moät naêm hay moät
ngaøy) caàn caên cöù vaøo:
- Löôïng löông thöïc thöïc phaåm coù theå coù töø caùc nguoàn cung caáp: döï tröõ, toàn,
thöïc phaåm saûn xuaát ra, thöïc phaåm nhaäp khaåu;
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- Löôïng löông thöïc thöïc phaåm duøng cho muïc ñích khaùc khoâng phaûi cho aên uoáng
nhö: chaên nuoâi, laøm gioáng, coâng nghieäp noäi ñòa, xuaát khaåu;
- Daân soá vaø cô caáu daân soá;
- Nhu caàu dinh döôõng khuyeán nghò cho caùc loaïi ñoái töôïng.
Phöông phaùp naøy coù theå söû duïng ñeå theo doõi treân moät maãu lôùn trong thôøi
gian daøi. Neáu theo doõi tieán haønh vaøo nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau trong naêm coù
theå cho bieát dao ñoäng theo muøa cuûa tieâu thuï thöïc phaåm. Tuy nhieân, phöông phaùp
naøy khoâng theå hieän ñöôïc söï khaùc nhau ôû nhöõng phaïm vi chi tieát hôn, ví duï nhö
theo vuøng, theo caùc quaàn theå daân cö khaùc nhau trong xaõ hoäi; do ñoù khoâng cho
thaáy soá ngöôøi bò thieáu vaø thieáu ôû ñaâu, caàn loaïi giuùp ñôõ gì, khoâng cho bieát nguy cô
ban ñaàu cuûa töøng vuøng, khoâng phaûn aùnh ñöôïc khaû naêng tieáp caän vaø thöôøng öôùc
tính thaáp caùc thöïc phaåm khoâng coù giaù trò thöông maïi. Ñeå coù ñöôïc caùc soá lieäu
thöôøng xuyeân ñaùng tin caäy, ñoøi hoûi boä maùy thoáng keâ coù chaát löôïng cao, caùc caùn
boä coäng taùc coù trình ñoä chuyeân moân.
1.2. Phöông phaùp xaùc ñònh löông thöïc thöïc phaåm theo troïng löôïng (caân ñong):
Phöông phaùp naøy chính xaùc, chaát löôïng cao, cho pheùp ñaùnh giaù löôïng thöùc
aên vaø chaát dinh döôõng aên vaøo thöôøng ngaøy cuûa ñoái töôïng. Coù theå aùp duïng cho caû
nhaø aên taäp theå, gia ñình vaø caù nhaân. Phöông phaùp naøy ñoøi hoûi ngöôøi ñieàu tra caân
ñong taát caû caùc loaïi thöïc phaåm vaø ñoà uoáng ñöôïc tieâu thuï cho moät ngöôøi hay moät
nhoùm ñoái töôïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Coâng vieäc naøy ñöôïc coi laø khoù
khaên, tieâu toán nhieàu thôøi gian vaø kinh phí. Ngöôøi ñieàu tra caân caùc loaïi thöùc aên maø
gia ñình söû duïng moät caùch chính xaùc ôû 4 giai ñoaïn: tröôùc khi laøm saïch, sau khi
laøm saïch, sau khi naáu chín vaø löôïng thöùc aên coøn laïi sau khi aên ñeå tính ñöôïc löôïng
löông thöïc thöïc phaåm thöïc teá ñaõ aên.
Thôøi gian ñieàu tra daøi hay ngaén tuyø thuoäc vaøo chu kyø cuûa thöïc ñôn, voøng quay
cuûa thöïc phaåm, thoâng thöôøng laø moät tuaàn leã vaø khoâng ít hôn 3 ngaøy.
2. Ph−¬ng ph¸p hái ghi:
2.1. Phương pháp ghi sổ và kiểm
ki m kê
-

Ứng dụng: Phương pháp này có thể tiến hành ở cả bếp ăn tập thể và gia đình, đòi
hỏi người nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với người quản lí hay người nội trợ
trong gia đình.

-

C¸ch tiÕn hµnh: Caàn ghi cheùp ñöôïc soá ngöôøi aên moãi böõa cuøng vôùi caùc löông
thöïc thöïc phaåm ñaõ söû duïng vaøo muïc ñích aên uoáng trong ngaøy ñeå tính ñöôïc
löôïng löông thöïc thöïc phaåm tieâu thuï cho moät ngöôøi/ngaøy.
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Ñoái vôùi beáp aên taäp theå, neáu soå saùch xuaát nhaäp haøng ngaøy khoâng ñaày ñuû maø
chæ coù soå nhaäp xuaát töøng ñôït thì caàn tieán haønh kieåm keâ soá löôïng toàn kho ñeå tính ra
löôïng löông thöïc thöïc phaåm ñaõ tieâu thuï. Nên lấy số liệu hàng tháng, hàng quí.

ÔÛ ñieàu kieän gia ñình, khi baét ñaàu vaø khi keát thuùc ñieàu tra caàn xem xeùt ñeán
caùc thöïc phaåm coøn toàn chöa söû duïng hoaëc moät soá thöïc phaåm söû duïng cho muïc
ñích khaùc nhö chaên nuoâi, ñeå gioáng, baùn ñi hoaëc laøm quaø taëng.
2.2. Phương pháp ghi chép
Phương pháp ghi chép theo ngày (còn gọi là nhật ký) yêu cầu đối tượng
ghi lại các đồ ăn, thức uống đã dùng trong một thời gian nhất định (thường từ 17 ngày). Ghi số lượng thực phẩm đã sử dụng càng chính xác càng tốt bằng cách
cân hay ước lượng. Phương pháp naứy đòi hỏi sự hợp tác cao của đối tượng và
có sự hướng dẫn tỷ mỉ của điều tra viên.
2.3. Điều tra tần xuất tiêu thụ của LTTP

Môc ®Ých: Phöông phaùp ñieàu tra taàn xuaát tieâu thuï löông thöïc thöïc phaåm ñöôïc
söû duïng ñeå thu thaäp caùc thoâng tin veà chaát löôïng khaåu phaàn, tìm hiểu tÝnh th−êng
xuyªn của c¸c lo¹i thùc phÈm trong thêi gian nghiªn cøu, sè b÷a ¨n, kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c b÷a ¨n vµ giê ¨n. Taàn xuaát tieâu thuï moät thöïc phaåm naøo ñoù tröôùc heát phaûn
aùnh söï coù maët cuûa moät chaát hay moät nhoùm chaát dinh döôõng töông öùng coù maët
trong khaåu phaàn (söï tieâu thuï rau laù xanh vaø caø roát vôùi taàn xuaát cao laø bieåu hieän söï
coù maët cuûa caroten…)

Keát quaû cuûa phöông phaùp naøy cho bieát: nhöõng thöùc aên phoå bieán nhaát (nhieàu
gia ñình hoaëc nhieàu ngöôøi duøng nhaát), nhöõng thöùc aên coù soá laàn söû duïng cao nhaát
vaø caû nhöõng dao ñoäng theo muøa. Coù theå löôïng hoùa moät phaàn khaåu phaàn cuûa ñoái
töôïng qua ñoù coù theå döï baùo thieáu nhöõng chaát dinh döôõng quan troïng nhö protid,
vitamin A, saét…

Öu ñieåm: nhanh, ít toán keùm veà thôøi gian, kinh phí, nhaân löïc vaø ít gaây phieàn
toaùi cho ñoái töôïng. Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå nghieân cöùu moái lieân quan giöõa taäp
quaùn aên uoáng hoaëc khaû naêng tieâu thuï nhöõng loaïi thöïc phaåm ñaëc hieäu naøo ñoù theo
ñieàu kieän kinh teá cuûa hoä gia ñình hoaëc coäng ñoàng vôùi nhöõng beänh do thieáu hoaëc
thöøa moät chaát hay nhoùm chaát dinh döôõng coù lieân quan.

Haïn cheá: thöôøng chæ cho bieát taàn xuaát söû duïng, mang yù nghóa ñònh tính hôn
laø ñònh löôïng.
Người ta còn có thể điều tra tần xuất bán định lượng (semiquantative food
frequency). Với cách này, mức tiêu thụ thực phẩm và chất dinh dưỡng cần quan tâm
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được ước lượng dựa vào kích cỡ qui ước (nhỏ, trung bình, lớn) và tần xuất xuất hiện
của thực phẩm.
2.3. Phương pháp hỏi tiền sử dinh dưỡng
Ph−¬ng ph¸p nµy thöôøng ®−îc aùp duïng khi nghieân cöùu tình traïng dinh döôõng
treû em hay ôû caùc tình traïng beänh lyù. Coù theå saép xeáp caùc caâu hoûi veà tieàn söû dinh
döôõng theo 3 noäi dung laø taàn xuaát löông thöïc thöïc phaåm, thöùc aên thích vaø khoâng
thích, töôøng thuaät caùch aên 3 ngaøy gaàn nhaát. ÔÛ treû em, phöông phaùp naøy thu thaäp caùc
taøi lieäu veà nuoâi döôõng treû em qua thôøi gian daøi ñeå ñoái chieáu vôùi taøi lieäu phaùt trieån
veà theå chaát. Phaàn chính cuûa phöông phaùp naøy hoûi veà caùc böõa aên chính, caùc löông
thöïc thöïc phaåm quan troïng nhaát cuûa töøng thôøi kyø. Một số câu hỏi chéo được sử
dụng để kiểm tra tính chân thực của câu trả lời. Theo kinh nghiệm thì nên để
người mẹ tự kể lại một cách thoải mái cách nuôi con của mình và người nghiên
cứu chỉ chi tiết hoá câu hỏi khi cần thiết.
2.4. Ph−¬ng ph¸p nhí l¹i 24 giê
giê qua
Trong phöông phaùp naøy, ñoái töôïng keå laïi tyû mæ nhöõng gì ñaõ aên ngaøy hoâm
tröôùc hoaëc 24 giôø tröôùc khi phoûng vaán. Ngöôøi phoûng vaán caàn ñöôïc huaán luyeän kyõ
ñeå coù theå thu ñöôïc caùc thoâng tin chính xaùc veà soá löôïng caùc thöïc phaåm (keå caû ñoà
uoáng) ñöôïc ñoái töôïng ñaõ tieâu thuï. Ngöôøi phoûng vaán caàn söû duïng nhöõng duïng cuï hoã
trôï (mÉu dông cô ®o l−êng, album aûnh moùn aên, caân thöïc phaåm … ) ñeå giuùp ñoái
töôïng coù theå deã nhôù, deã moâ taû caùc kích côõ thöïc phaåm ñaõ ñöôïc tieâu thuï vaø giuùp cho
qui ñoåi ñôn vò ño löôøng cuûa hoä gia ñình ra gam.

Öu ñieåm
-

Laø moät phöông phaùp raát thoâng duïng, coù giaù trò khi aùp duïng cho soá ñoâng ñoái töôïng.

-

Ñôn giaûn, nheï nhaøng ñoái vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu neân thöôøng coù söï hôïp taùc raát
cao.

-

Nhanh, chi phí ít vaø coù theå aùp duïng roäng raõi ngay caû vôùi nhöõng ñoái töôïng trình
ñoä vaên hoùa thaáp hoaëc muø chöõ.

Nhöôïc ñieåm
-

Phuï thuoäc nhieàu vaøo trí nhôù, thaùi ñoä coäng taùc cuûa ñoái töôïng vaø caùch gôïi vaán ñeà
cuûa ñieàu tra vieân. Hieän töôïng trung bình hoùa khaåu phaàn coù theå xaûy ra.

-

Khoâng theå aùp duïng cho ngöôøi coù trí nhôù keùm.

-

Khoù öôùc tính chính xaùc troïng löôïng moät soá thöïc phaåm.

Caùch thu thaäp soá lieäu:
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- Ñoái vôùi ñieàu tra vieân (ÑTV): tröôùc khi tieán haønh thu thaäp soá lieäu, caàn ñöôïc
taäp huaán kyõ veà muïc ñích, yù nghóa, taàm quan troïng cuûa cuoäc ñieàu tra, ñaëc bieät
veà kyõ thuaät vaø kyõ naêng ñieàu tra. Sau ñoù phaûi ñöôïc ñieàu tra thöû (pretest) roài
môùi tham gia ñieàu tra chính thöùc.
- Ñoái töôïng ñöôïc hoûi:
+ Neáu laø ngöôøi lôùn: Hoûi tröïc tieáp ñoái töôïng.
+ Neáu laø treû em: Hoûi ngöôøi tröïc tieáp cho treû aên trong thôøi gian caàn nghieân cöùu.
- Thôøi gian: coù 2 caùch aán ñònh thôøi gian caàn thu thaäp thoâng tin:
+ Caùch 1: Hoûi ghi taát caû caùc thöïc phaåm (keå caû ñoà uoáng) ñöôïc ñoái töôïng tieâu
thuï trong 24 giôø keå töø luùc ÑTV baét ñaàu phoûng vaán trôû veà tröôùc. Ví duï:
Cuoäc phoûng vaán baét ñaàu vaøo luùc 10 giôø ngaøy 20/9/2000 thì giai ñoaïn 24 giôø
ñöôïc tính töø 10 giôø ngaøy 19/9/2000.
+ Caùch 2: Hoûi ghi taát caû caùc thöïc phaåm (keå caû ñoà uoáng) ñöôïc ñoái töôïng tieâu
thuï trong 1 ngaøy hoâm tröôùc (keå töø luùc nguû daäy buoåi saùng hoâm qua cho ñeán
tröôùc luùc thöùc daäy cuûa saùng hoâm sau).

Chuù yù: trong moãi cuoäc ñieàu tra caàn thoáng nhaát caùch aán ñònh thôøi gian tröôùc
khi tieán haønh vaø khoâng ñieàu tra nhöõng ngaøy coù söï kieän ñaëc bieät nhö gioã, teát,
lieân hoan….

- Caùc thoâng tin caàn thu thaäp:
+ Moät soá thoâng tin veà ñoái töôïng: hoï vaø teân, tuoåi, giôùi, tình traïng sinh lyù.
+ Soá böõa aên/ngaøy, chuù yù phaân bieät böõa chính, böõa phuï vaø söï phaân boá böõa aên.
+ Cô caáu böõa aên bao goàm: thu thaäp soá löôïng caùc löông thöïc thöïc phaåm (keå caû
ñoà uoáng) ñöôïc ñoái töôïng tieâu thuï trong khoaûng thôøi gian 24 giôø qua vaø coù
ghi chuù roõ laø aên taïi hoä gia ñình hay ngoaøi hoä gia ñình.
- Caùc duïng cuï hoã trôï: moãi ÑTV caàn coù duïng cuï hoã trôï nhö caùc mÉu thùc phÈm,
dông cô ®o l−êng b»ng nhùa, kim lo¹i hoÆc tranh mµu, ¶nh chôp ®Ó ®èi t−îng
cã thÓ dÔ nhí, dÔ m« t¶ c¸c kÝch cì thùc phÈm ®· sö dông. Ngoµi ra, nªn cã
thªm 1 chieác caân nhoû giuùp cho qui ñoåi caùc ñôn vò ño löôøng cuûa ñoái töôïng ra
ñôn vò ño löôøng chung laø gam.

- Kyõ thuaät:
+ Tröôùc khi ñi vaøo phoûng vaán, ÑTV phaûi giaûi thích roõ muïc ñích, yù nghóa vaø
taàm quan troïng cuûa cuoäc ñieàu tra vôùi ñoái töôïng ñöôïc ñieàu tra ñeå hoï hieåu vaø
cuøng coäng taùc nhaèm ñaûm baûo tính chaân thöïc cuûa soá lieäu.

119

+ Neáu aùp duïng phöông phaùp naøy trong ñieàu tra khaåu phaàn aên cuûa hoä gia ñình
thì ÑTV seõ phoûng vaán ngöôøi noäi trôï cuûa hoä gia ñình veà nhöõng LTTP maø hoä
gia ñình ñaõ söû duïng ngaøy hoâm qua taïi hoä gia ñình. ÑTV cuõng caàn hoûi töøng
thaønh vieân trong hoä gia ñình veà nhöõng thöïc phaåm maø hoï ñaõ söû duïng ngaøy
hoâm qua ngoaøi hoä gia ñình vaø ghi chuù roõ raøng ñeå coù theå taùch rieâng ra khi söû
lyù soá lieäu.
Moät ngaøy aên cuûa hoä gia ñình caàn ñöôïc chia laøm 6 khoaûng thôøi gian khaùc
nhau ñeå giuùp gôïi laïi trí nhôù cuûa ñoái töôïng, traùnh boû soùt caùc böõa aên theâm nhaát laø
ñoái vôùi caùc chaùu nhoû:
1. Böõa saùng.
2. Böõa giöõa böõa saùng vaø böõa tröa.
3. Böõa tröa.
4. Böõa giöõa böõa tröa vaø böõa toái.
5. Böõa toái.
6. Böõa giöõa böõa toái cho ñeán tröôùc khi thöùc daäy cuûa ngaøy hoâm sau.
Qui ñònh phaân chia khoaûng thôøi gian thaønh 6 böõa nhö vaäy ñöôïc toân troïng
toái ña ñeå traùnh boû soùt (hoûi rieâng töøng böõa). Neân baét ñaàu thu thaäp thoâng tin töø böõa
1 roài hoûi tieáp tuïc dieãn bieán theo thôøi gian cho ñeán böõa cuoái cuøng cuûa ngaøy ñieàu
tra. Caàn chaám côm töøng böõa trong ngaøy ñieàu tra moät caùch caån thaän, chính xaùc cho
ñoái töôïng nghieân cöùu hoaëc cho töøng ngöôøi trong hoä gia ñình (keå caû khaùch môøi):
neáu coù aên thì ñaùnh daáu “x”, neáu vaéng maët thì vieát soá “0” (töông öùng vôùi tuoåi, giôùi,
tình traïng sinh lyù ñaëc bieät cuûa töøng ngöôøi) vaø ghi roõ laø aên taïi hoä gia ñình hay aên ôû
ngoaøi.
Teân thöïc phaåm maø ñoái töôïng ñaõ tieâu thuï caàn ñöôïc moâ taû thaät cuï theå, chính
xaùc (ví duï: rau muoáng, caù cheùp, thòt lôïn nöûa naïc nöûa môõ…). Ñoái vôùi caùc thöùc aên
chín, cheá bieán saün, saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa ñòa phöông ñöôïc nhieàu ñoái töôïng
söû duïng maø khoâng coù trong “Baûng thaønh phaàn hoùa hoïc thöùc aên Vieät Nam” caàn
ñöôïc qui veà thöùc aên soáng rieâng bieät cuûa töøng loaïi thöïc phaåm duøng ñeå cheá bieán
neân thöùc aên ñoù.
Soá löôïng thöïc phaåm ñaõ tieâu thuï caàn ñöôïc ñaùnh giaù moät caùch chính xaùc
baèng caùch söû duïng caùc duïng cuï hoã trôï hoûi ghi thích hôïp keát hôïp vôùi quan saùt, caân
kieåm tra ñoái vôùi caùc duïng cuï ño löôøng ñòa phöông (bô, baùt, thìa…) ñeå qui ñoåi ra
gam. Caùc löông thöïc thöïc phaåm saün coù cuûa hoä gia ñình (tröôùc heát laø gaïo) neân ñeà
nghò hoä gia ñình bieåu dieãn ñong ño laïi ñeå caân tröïc tieáp. Ngoaøi ra, thu thaäp giaù tieàn
cuûa moät ñôn vò ño löôøng ñöôïc söû duïng trong trao ñoåi haøng hoùa taïi ñòa phöông laø
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raát caàn thieát (môù rau, bìa ñaäu, caùi baùnh raùn… giaù bao nhieâu tieàn?). Treân cô sôû ñoù,
caùn boä phuï traùch ñieàu tra seõ tieán haønh quan saùt giaù caû taïi chôï cuûa ñòa phöông,
mua vaø caân kieåm tra ñeå qui ñoåi ra ñôn vò ño löôøng chung (gam).
Trong quaù trình phoûng vaán nhöõng caâu hoûi chi tieát luoân ñöôïc ñaët ra ñeå kieåm
tra ñoä chính xaùc cuûa thoâng tin. Muïc ñích cuoái cuøng laø ñeå öôùc löôïng chính xaùc
nhaát teân vaø troïng löôïng thöïc phaåm ñaõ ñöôïc ñoái töôïng söû duïng trong thôøi gian
nghieân cöùu. Ví duï: ñoái vôùi côm: côm gì? (côm neáp hay côm teû, côm rang hay côm
naáu?), aên bao nhieâu baùt?, loaïi baùt gì? (baùt Haûi Döông, baùt Trung Quoác, baùt to....),
ñôm (xôùi) nhö theá naøo (nöûa baùt, löng baùt, mieäng baùt hay ñaày baùt). Trong moät soá
tröôøng hôïp caàn thieát, vieäc bieåu dieãn laïi caùch vaø möùc ñoä ñôm (xôùi) nhö ñoái töôïng
moâ taû cuõng caàn ñöôïc thöïc hieän.
Quaù trình phoûng vaán neân tieán haønh taïi nhaø ñoái töôïng vôùi moät khoâng khí
thaân maät, côûi môû, thaùi ñoä thoâng caûm, aân caàn... ñeå laøm cho ñoái töôïng caûm thaáy
yeân taâm, gaàn guõi giuùp hoï traû lôøi moät caùch thoaûi maùi, chính xaùc, ñaày ñuû caùc caâu
hoûi veà söï aên uoáng cuûa baûn thaân, gia ñình ñaëc bieät laø cuûa treû em. Haïn cheá toái ña
caùc caâu hoûi gôïi yù hoaëc ñieàu chænh caâu traû lôøi cuûa ñoái töôïng.
Caùc thoâng tin caàn thieát treân phieáu ñieàu tra ñeàu ñöôïc kieåm tra vaø hoaøn
chænh ngay taïi thöïc ñòa.
2.5. Ph−¬ng ph¸p nhí l¹i 24 giê qua nhiÒu lÇn
Hoûi ghi khaåu phaàn 24 giôø coù theå ñöôïc tieán haønh trong nhieàu ngaøy lieân tuïc
(3-7 ngaøy) hoaëc ñöôïc nhaéc laïi vaøo caùc muøa khaùc nhau trong naêm ñeå ñaùnh giaù
khaåu phaàn trung bình cuûa ñoái töôïng hoaëc theo doõi dieãn bieán aên uoáng theo muøa.
Soá ngaøy ñieàu tra ñoøi hoûi ñeå ñaùnh giaù khaåu phaàn trung bình cuûa ñoái töôïng
phuï thuoäc vaøo möùc ñoä chính xaùc caàn ñaït ñöôïc, chaát dinh döôõng caàn quan taâm
nghieân cöùu, chu kyø thöïc phaåm vaø loaïi quaàn theå nghieân cöùu. Moät soá taùc giaû
khuyeân raèng coù theå ñieàu tra trong thôøi gian 3 ngaøy lieân tuïc.
Neáu phöông phaùp choïn maãu ñaûm baûo tính ngaãu nhieân vaø ñaïi dieän, khoaûng
thôøi gian nghieân cöùu coù chuù yù tôùi aûnh höôûng cuûa caùc ngaøy maø böõa aên coù theå ñöôïc
caûi thieän hôn ngaøy thöôøng (ngaøy nghæ, chuû nhaät...), aûnh höôûng cuûa muøa vuï... thì
keát quaû coù theå cho ta ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä tieâu thuï löông thöïc thöïc phaåm khaù
chính xaùc.
Kyõ thuaät tieán haønh töông töï phöông phaùp hoûi ghi 24 giôø. Caùc chuyeân gia ñaõ
khuyeán caùo raèng 4 laàn hoûi ghi 24 giôø treân cuøng moät ñoái töôïng trong voøng moät naêm
neân ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù khaåu phaàn aên thöôøng ngaøy cuûa ñoái töôïng.
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3. ĐIỀU TRA TẬP QUÁN ĂN UỐNG
Đó là các phương pháp nhằm thu thập các thông tin như các quan niệm, niềm
tin sở thích đối với thức ăn cũng như cách chế biến, phân bố các thức ăn trong ngày,
cách ăn uống trong các dịp lễ hội...Tìm hiểu tập quán ăn uống và xác định nguyên
nhân của chúng là cần thiết, vừa để tiến hành giáo dục dinh dưỡng có hiệu quả, vừa
đề ra phương hướng sản xuất thích hợp. Sự hình thành và phát triển tập quán ăn
uống chịu ảnh hưởng của các yếu tố tâm lí, kinh tế, xã hội, tôn giáo, lịch sử và địa
lí.
Để đạt được các yêu cầu trên, người ta thường sử dụng các phương pháp
định tính, bao gồm:
3.1 Phương pháp phỏng vấn và trò chuyện
Phương pháp dùng để tìm hiểu những ý nghĩ, quan niệm và thái độ của đối
tượng. Có thể phỏng vấn trực tiếp người mẹ hoặc những người khác trong gia đình
hay hàng xóm.
-

Nguyên tắc làm việc:
Tôn trọng đối tượng phỏng vấn, không bình luận về họ và con họ với những
người khác.
Không nên tỏ thái độ đồng tình, phản đối hay ngạc nhiên trước câu trả lời của
đối tượng.
Luôn tỏ ra quan tâm chăm chú trong khi trò chuyện.
Thái độ chân tình, cởi mở và không áp đặt.

3.2. Phương pháp quan sát
Phương pháp này dùng để mô tả hành vi của đối tượng (có thể là cá thể hay
cộng đồng). Khi quan sát nên chú ý những điểm sau:
- Cách chuẩn bị bữa ăn của trẻ như thế nào ? Cách chế biến ? Thực phẩm
dùng để nấu bữa ăn ? Có đảm bảo vệ sinh không ?
- Thái độ của người mẹ khi trẻ bị ốm, bị suy dinh dưỡng ?
- Ai là người cho trẻ ăn ? Trẻ ăn được bao nhiêu ?
- Đối tượng được ưu tiên là ai ? Có sự phân biệt giữa con trai và con gái
không ?
- Ai là người quyết định cách cho trẻ ăn?
- Dụng cụ chế biến thức ăn là gì ?
Khi quan sát chú ý đánh giá tình trạng dinh dưỡng của đứa trẻ qua các biểu
hiện thực thể (da, bắp cơ, tóc...)
3.3. Phương pháp thảo luận nhóm có trọng tâm
Thảo luận nhóm được tổ chức cho khoảng 8 - 12 người. Có một người dẫn
chuyện, đưa ra chủ đề cụ thể liên quan đến cuộc điều tra và một người quan sát, ghi
chép, nếu có điều kiện có thể dùng máy ghi âm. Kết quả thảo luận thường đưa ra
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được một bức tranh về hành vi dinh dưỡng của cộng đồng, giúp xây dựng các câu
hỏi điều tra sát trọng tâm hơn và lí giải cho các thông tin định lượng.
3.4. Tìm hiểu thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và thức ăn bổ sung
Nuôi con bằng sữa mẹ vẫn là một thói quen phổ biến ở nhiều cộng đồng. Cho
ăn sam (hay ăn bổ sung) sớm trước 4 tháng tuổi làm tăng nguy cơ mắc các bệnh
nhiễm khuẩn và kém phát triển ở trẻ em, ngược lại nếu cho ăn sam quá muộn (sau 6
tháng) trẻ sẽ bị thiếu dinh dưỡng vì số lượng và chất lượng của sữa mẹ lúc này
không đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ.

123

GIÁM SÁT DINH DƯỠNG
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
1. Trình bày được mục tiêu, nội dung và các ứng dụng của giám sát dinh dưỡng.
2. Trình bày và ứng dụng được các chỉ tiêu thường dùng trong giám sát dinh dưỡng
NỘI DUNG
1. MỤC TIÊU CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG:
Giám sát dinh dưỡng là một quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung
cấp những dẫn liệu hiện có về tình hình dinh dưỡng của nhân dân và các yếu tố ảnh
hưởng đến tình hình đó nhằm giúp các cơ quan có trách nhiệm về chính sách, kế
hoạch, sản xuất, có các quyết định thích hợp để cải thiện tình trạng ăn uống và dinh
dưỡng của nhân dân.
Những mục tiêu cụ thể của giám sát dinh dưỡng là:
1. Mô tả tình hình dinh dưỡng của nhân dân, đặc biệt nhấn mạnh các nhóm “có
nguy cơ nhất”. Điều đó cho phép xác định bản chất và mức độ của vấn đề về dinh
dưỡng và tiến triển của nó.
2. Cung cấp các dẫn liệu cần thiết để phân tích các nguyên nhân và các yếu tố
phối hợp để từ đó lựa chọn các biện pháp dự phòng thích hợp.
3. Theo dõi thường kỳ các chương trình can thiệp dinh dưỡng và đánh giá hiệu
quả của chúng.
4. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, dự báo tiến triển các vấn đề dinh dưỡng
để đề xuất với chính quyền các cấp có đường lối dinh dưỡng thích hợp trong điều
kiện bình thường cũng như các tình huống khẩn cấp.
Hoạt động giám sát dinh dưỡng cho phép tiến hành các can thiệp đúng lúc nhằm
cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở một quần thể nhất định hay giữ cho tình trạng dinh
dưỡng không xấu đi. Do phạm vi rộng, nên giám sát dinh dưỡng bao phủ cả giám
sát sức khoẻ và dịch tễ và có liên quan chặt chẽ với các nghiên cứu kinh tế, xã hội,
và nông nghiệp.
Quá trình giám sát đòi hỏi phải có sự thu thập số liệu thường xuyên từ các
quần thể được giám sát hay từ các nguồn sẵn có, thông thường người ta lấy cả hai
nguồn. Những số liệu này phải được trình bày, giải thích rõ ràng để người ta dựa
vào đó đưa ra các quyết định đúng.
Thực tế, người ta thấy không có một phương pháp giám sát chuẩn nào có thể
được áp dụng cho mọi nơi. Cần có các phương pháp tiếp cận linh hoạt để xác định
xem một phương pháp theo dõi và đánh giá nào đó có thích hợp nhất, nhưng điều
kiện tiên quyết là phương pháp đó không quá phức tạp hay quá tốn kém.
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Như vậy, giám sát dinh dưỡng là một hệ thống tập hợp các dẫn liệu thường kỳ
bao gồm cả các cuộc điều tra đặc hiệu. Việc phân tích các dẫn liệu đó cho phép
đánh giá tình trạng dinh dưỡng hiện nay hoặc trong tương lai. Có thể sắp xếp các
dẫn liệu có ích đó theo dây chuyền từ nguyên nhân đến hậu quả như sau:
A: Điều kiện sinh thái: Khí tượng, đất, nước, cây trồng, dân số học.
B: Cơ sở hạ tầng: Giao thông, công trình phúc lợi tập thể.
C: Tài nguyên và sản xuất: Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, xuất nhập khẩu, dự
trữ lương thực, thực phẩm.
D: Thu nhập và sử dụng: Thị trường, thu nhập, tiêu thụ thực phẩm.
E: Tình trạng sức khoẻ: Tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm bệnh tật.
2. NỘI DUNG CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG
2.1. Chu trình giám sát dinh dưỡng
Chu trình theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng nhằm phục vụ cho việc
hành động bao gồm:
-

Xác định các vấn đề liên quan dựa trên số liệu thích hợp (mặc dù là bộ số liệu
thường không hoàn chỉnh).

-

Phân tích và giải thích số liệu

-

Từ đó, về mặt lý thuyết, chu trình này sẽ đưa ra các quyết định chính xác và
hành động có định hướng dựa vào nguồn thông tin đã chỉ ra (Hình 1).

Giám sát dinh dưỡng lặp lại chu trình này một cách thường xuyên; hành động
thường được điều chỉnh theo thông tin giám sát thường kỳ. Có thể có những thông
tin thay đổi theo thời gian có thể dự đoán được (ví dụ, do ảnh hưởng theo mùa)
nhưng cũng có thể không dự đoán được. Các thức và khả năng hành động đến mức
nào phụ thuộc vào các nguồn lực sẵn có.
C¸c vÊn ®Ò
dinh d−ìng

Hµnh ®éng

Thu thËp sè liÖu

Ph©n tÝch
Gi¶i thÝch

Hình 1. Chu trình giám sát dinh dưỡng
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2.2. Lựa chọn các chỉ tiêu
Do nguồn lực cho hoạt động giám sát ở các nước đang phát triển gần như luôn
luôn hạn chế, nên cả thông tin tổng hợp và thông tin cụ thể về các chỉ tiêu sức khoẻ,
nông nghiệp và kinh tế xã hội đều cần đến. Nhóm chỉ tiêu nông nghiệp nên gồm: số
liệu sản lượng lương thực-thực phẩm, thông tin dân số, thông tin giá cả từ các cuộc
điều tra đơn và đa mục tiêu.
Các chỉ tiêu nên giữ ở mức tối thiểu, chú ý khả năng dễ lấy, tính phù hợp với
tình hình hiện tại và cần phải giải thích cho dù là đối với những người làm công tác
nghiên cứu và làm kỹ thuật, những người lập chính sách và đầu tư, cộng đồng cần
quan tâm. Các chỉ tiêu phải nhạy, đặc hiệu để có thể phát hiện ra sự thay đổi.
Nhìn chung, các loại thông tin có thể liên quan đến nguyên nhân hay kết quả.
Thông tin nhân quả sẽ gợi ý vì sao các thay đổi lại diễn ra cho dù là do biến động xã
hội, hạn hán, thất nghiệp, hay các yếu tố kinh tế ... v.v. Kết quả hay các chỉ tiêu kết
quả phản ánh những thay đổi diễn ra; những thay đổi này bao gồm tình trạng sức
khoẻ và dinh dưỡng, tính sẵn có của lương thực thực phẩm, chi phí, và cơ cấu tiêu
dùng. Cũng cần phải có thông tin về dịch vụ sức khoẻ và các dịch vụ khác, cũng
như sự nhận thức của các quần thể cần quan tâm về những dịch vụ này.
2.3. Nguồn số liệu
2.3.1. Nguồn sẵn có
Số liệu có thể được thu thập từ các nguồn sẵn có (ví dụ, các bản ghi quản lý,
sức khoẻ của bệnh viện, thống kê về sinh tử). Mặc dù thường có rất nhiều số liệu
được thu thập, nhưng sự thiếu tính phù hợp và tổ chức kém có thể gây khó khăn cho
việc phân tích. Các lý do thu thập số liệu có thể không nhất quán với các lý do giám
sát. Do đó, nên tập trung vào giới hạn một số các chỉ tiêu phù hợp với chương trình
và việc cải thiện chất lượng số liệu có thể cung cấp thông tin thích hợp cho các mục
đích giám sát. Hơn thế nữa, mẫu ngẫu nhiên của số liệu sẽ làm giảm lượng công
việc phân tích và không làm giảm tính hiệu lực của kết quả. Việc sử dụng các điểm
tiền tiêu (sentinel sytem) được lựa chọn riêng biệt để cung cấp thông tin cho các
mục đích của chương trình là đáng quan tâm, với điều kiện là chúng phản ánh các
lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác.
Một ví dụ điển hình của giám sát là sử dụng các bản ghi theo dõi tăng trưởng,
thường có sẵn từ biểu đồ cân nặng trên các tấm thẻ của trẻ do bà mẹ theo dõi. Người
ta đã nêu lên cách áp dụng số liệu giám sát tăng trưởng ở các mức độ phát triển
chăm sóc sức khoẻ cơ bản (Bảng 2). Đây là giá trị cụ thể mà thông tin nhân trắc
phản ánh tình trạng dinh dưỡng có thể được đánh giá cho cá thể trẻ em và cho biết
những thay đổi tăng hay không tăng cân. Sau đó, các kết quả tóm tắt cho cộng đồng
hay quần thể cũng sẽ phản ánh tiến triển của đối tượng trẻ em (ví dụ, tỉ lệ trẻ tăng
cân trong một giai đoạn nhất định), chứ không phản ánh tổng thể của các tỉ lệ thiếu
dinh dưỡng ở nhóm đối tượng đó. Cách tiếp cận này tương tự với cách tiếp cận của
các cuộc điều tra theo chiều dọc. Khi thực hiện giám sát phát triển ở cấp cộng đồng,
thông tin sẽ có xu hướng mô tả các đối tượng mục tiêu nhiều hơn là mô tả đối tượng
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đến khám bệnh ở các bệnh viện. Thông tin về biểu đồ tăng trưởng (các yếu tố nguy
cơ được ghi chép, cân nặng sơ sinh; tiêm chủng) nếu được theo dõi và phân tích một
cách có hệ thống có thể cung cấp thông tin hữu ích về tình trạng sức khoẻ và khoản
thu dịch vụ. Hiện nay, ở nhiều nước do chưa hiểu rõ mục đích của thông tin từ biểu
đồ tăng trưởng nên người ta sử dụng sai mục đích, như dùng đánh giá tỷ lệ tổng thể
suy dinh dưỡng. Nếu được sử dụng đúng, thông tin này rất có ích vì nó phục vụ
ngay cho hộ gia đình.
Bảng 1. Minh hoạ số liệu theo dõi tăng trưởng có thể cung cấp cơ sở cho giám
sát dinh dưỡng và các loại quyết định có thể được thông tin ở mỗi cấp hỗ trợ
(Yee 1985)
Tóm tắt ở cấp quốc gia

Các quyết định chính sách; phân bổ nguồn lực

Tóm tắt ở cấp tỉnh, huyện, hay Khuyến nghị chính sách; phân bổ nguồn lực
khu vực
Tóm tắt của trung tâm sức khoẻ Quản lý, giám sát và đánh giá chương trình
Tóm tắt ở cấp làng hay cộng Phát triển và quản lý chương trình
đồng
Biểu đồ tăng trưởng cá thể

Các hoạt động can thiệp sức khoẻ; các quyết
định và hành động ở cấp gia đình

2.3.2. Nguồn dành cho giám sát
Số liệu có thể được thu thập từ các cuộc điều tra theo chu kỳ. Nếu các cuộc
điều tra đang tiến hành về các lĩnh vực có liên quan đến dinh dưỡng (ví dụ như điều
tra y tế, nông nghiệp, thu nhập/chi tiêu hộ gia đình) được thực hiện cho việc lập kế
hoạch, thì nên khuyến khích sự phối hợp giữa thu thập và phân tích số liệu (liên
kết). Thông thường, sự liên kết này được áp dụng cho các cuộc điều tra về các hộ
gia đình khác nhau ở các thời điểm khác nhau, nhưng sử dụng các mẫu mô tả cùng
các quần thể hay các quần thể tương tự.
Cần phải có sự hiểu biết về thiết kế, định nghĩa, nội dung, và mục đích của
các cuộc điều tra nếu muốn thực hiện được sự liên kết. Ví dụ, các cuộc điều tra thu
nhập/chi tiêu hộ gia đình có thể quan tâm nhiều hơn đến các khu vực thành thị, các
cuộc điều tra nông nghiệp có thể quan tâm nhiều hơn đến các khu vực sản xuất
lương thực thực phẩm, các cuộc điều tra kế hoạch hoá gia đình có thể quan tâm
nhiều hơn đến phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ. ở bất kỳ cấp nào, liên kết đều phải quan
tâm đến sự nhất quán trong đơn vị phân tích chung, thường là hộ gia đình. Về lý do
này, các cuộc điều tra dinh dưỡng nên sử dụng hộ gia đình hay lấy gia đình làm đơn
vị phân tích cơ bản (ít nhất là cho các mục đích chọn mẫu) và không hoàn toàn giới
hạn ở các cá thể, như trẻ và bà mẹ mang thai/cho con bú.
Các cuộc điều tra tương đối tốn kém và ít khi được thực hiện. Tuy nhiên,
chúng lại có hiệu quả trong việc chứng minh và bổ sung thông tin từ các nguồn số
liệu khác. Do có sự đào tạo và giám sát chuyên sâu hơn nên kiểm tra chất lượng ở
các cuộc điều tra thường tốt hơn so với số liệu thu thập thường xuyên.
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Nên chú ý là các cuộc điều tra chính thức không phải là phương pháp duy
nhất để thu thập thông tin dành cho giám sát.
2.3.3. Các cuộc điều tra cắt ngang lặp lại
Tính đại diện của mỗi cộng đồng sẽ căn cứ vào đặc điểm của chúng (đặc biệt
là những đặc điểm liên quan đến suy dinh dưỡng) so với đặc điểm của quần thể còn
lại được mô tả ở cuộc điều tra ban đầu hay so với đặc điểm từ các giá trị trung bình
khác.
2.3.4. Giám sát dinh dưỡng cho quản lý chương trình
Giám sát dinh dưỡng cho quản lý chương trình liên quan trực tiếp đến đánh
giá cộng đồng. Dưới đây là trình tự các hoạt động
1. Nhu cầu thành lập cơ sở hạ tầng, bao gồm nhân sự và nguồn lực (vật chất,
hành chính, và kỹ thuật);
2. Khung thời gian cho chu trình, tần xuất, và thời hạn;
3. Cơ chế để xem xét lại các hoạt động giám sát.
Các câu hỏi cơ bản bao gồm: mục đích của các hoạt động giám sát có được
thoả mãn không? Nguồn lực cho giám sát có đầy đủ không? Chương trình có thể chi
trả cho hành động được giám sát không?
Về lý thuyết, chi phí giám sát nên được tách riêng với các chi phí chương
trình khác, mặc dù đôi khi sự phân biệt này có thể là khó khăn (ví dụ, sử dụng các
bản ghi hiện tại được thu thập cho các mục đích khác). Các lợi ích của giám sát bao
gồm cải thiện tính hiệu quả của chương trình, ví dụ tập trung tốt hơn vào những
người hưởng lợi trong và giữa các nhóm quần thể.
Các câu hỏi quan trọng nên đưa ra trong giai đoạn lập kế hoạch bao gồm loại
vấn đề dinh dưỡng, nơi các vấn đề này diễn ra, mức độ và tính nghiêm trọng của
chúng và chúng liên quan đến ai (ví dụ, theo tuổi, tình trạng kinh tế xã hội), từ đó có
thể đưa ra các giải pháp thích hợp cho các quần thể có nguy cơ.
Các chương trình cần có thời gian để bắt đầu và triển khai toàn bộ. Chúng có
thể mở rộng về nội dung hay các quần thể mục tiêu. Nếu chỉ giám sát những khu
vực được chương trình can thiệp bao phủ một phần hay chưa tiếp cận, thì các kết
quả có thể được sử dụng cho việc lập kế hoạch trong tương lai. Ngoài ra, những khu
vực chưa được chương trình tiếp cận có thể được sử dụng như là đối chứng cho mục
đích đánh giá. Cách giải thích các kết quả sẽ phụ thuộc vào lý do vì sao lại lựa chọn
các khu vực này trước các khu vực khác (tức là điểm đối chứng) và sự so sánh các
đặc điểm của chúng.
Quản lý chương trình nên quan tâm đến một số nhóm quần thể trong phạm vi
trách nhiệm:
1. Toàn bộ quần thể;
2. Nhóm mục tiêu của chương trình (ví dụ, dựa trên vị trí địa lý, tuổi, và tình
trạng sinh học, nghề nghiệp hay các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác);
3. Nhóm cần can thiệp (được xác định bằng các tiêu chí cụ thể hơn liên quan
đến tình trạng dinh dưỡng, chẳng hạn như cân nặng theo tuổi thấp hay không tăng
cân);
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4. Những người hưởng lợi các dịch vụ chương trình.
Những người hưởng lợi chương trình sẽ gồm có một phần của nhóm mục
tiêu (tức là mức độ bao phủ) và/hoặc của nhóm cần can thiệp và những người không
thuộc 2 nhóm trên. Số liệu từ các bản ghi của chương trình giới hạn với những
người hưởng lợi. Số liệu tổng cộng ở các nhóm khác phải được bắt nguồn từ giá trị
trung bình khác, thường là từ các cuộc điều tra. Đối với các chương trình có các
quần thể tương đối nhỏ, thì có thể tiến hành cuộc điều tra dân số ban đầu để xác
định các hộ gia đình mục tiêu và các cá thể trong những hộ gia đình này. Cuộc điều
tra dân số này có thể được cập nhật khi cần thiết (về sinh, tử và di cư) để theo dõi,
đánh giá và nghiên cứu toàn bộ kết quả của chương trình.
2.4. Các ứng dụng của giám sát dinh dưỡng và trình tự tổ chức
2.4.1. Các ứng dụng :
- Nhằm theo dõi, đánh giá trong các chương trình có mục tiêu dinh dưỡng
- Nhằm phục vụ việc lập chính sách và kế hoạch
- Nhằm dự báo sớm
2.4.2. Trình tự tổ chức:
Giám sát đòi hỏi có các đánh giá ban đầu nhằm xác định nhu cầu cần can
thiệp, thuyết phục các cấp chính quyền về tính cần thiết của hoạt động giám sát và
can thiệp để cải thiện dinh dưỡng của quần thể. Sau đó, cần đánh giá tiềm năng các
nguồn lực sẵn có sẽ được sử dụng. Thường cần phải tiến hành các điều tra cắt
ngang. Ví dụ như nếu thấy tình trạng dinh dưỡng biến động theo mùa, thì các đánh
giá ban đầu nên tiến hành trong cả năm để biết rõ chu kỳ biến động của nó, phối
hợp với việc ghi chép thông tin dịch vụ thích hợp khác, ví dụ như bản ghi thường
quy của y tế xã, huyện. Việc thành lập một hệ thống giám sát bao gồm tuần tự các
hoạt động khảo sát trước khi lập kế hoạch, tiến hành lập kế hoạch, hoạt động đào
tạo cán bộ giám sát, tiến hành thu thập, phân tích số liệu, giải thích và viết báo cáo.
Tuy nhiên cần phải chú ý đến một vài câu hỏi quan trọng.
- Câu hỏi thứ nhất là hệ thống giám sát có cần thiết không. Các vấn đề dinh dưỡng
(hiện tại đã xảy ra hay tiềm tàng đe dọa công đồng) đã được xác định chưa và
chúng có đủ nghiêm trọng để tiến hành can thiệp sau này không?
- Thông tin thu được từ hệ thống giám sát (kể cả đã trình bày một cách phù hợp và
chi tiết) có giúp việc đưa ra hành động đúng hay không?
- Có đủ các nguồn lực (sẵn có hay tiềm năng) để hỗ trợ cho các chương trình hay
các hoạt động can thiệp không?
- Nếu giám sát là thực sự cần thiết, thì phải tính đến hiệu quả giám sát với chi phí
có chấp nhận được không?
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3. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA HỆ THỐNG GIÁM SÁT DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHOẺ
Hệ thống giám sát dinh dưỡng phải trả lời được các câu hỏi sau đây:
Bản chất, mức độ và thời gian biểu các vấn đề dinh dưỡng
Phân lập và mô tả các nhóm nguy cơ nhất
Lý do tồn tại của suy dinh dưỡng
Diễn biến theo thời gian của các vấn đề dinh dưỡng
3.1. Bản chất các vấn đề dinh dưỡng:
Cần phải xác định các vấn đề dinh dưỡng phổ biến nhất và trầm trọng nhất.
Ở các nước đang phát triển, vấn đề thiếu nhiệt lượng, thiếu protein, thiếu máu do
thiếu sắt, thiếu vitamin A và thiếu iốt (bướu cổ) là những vấn đề phổ biến. Tuy vậy,
mức độ phổ biến không giống nhau, thay đổi theo điều kiện sinh thái, sản xuất, tập
quán ăn uống và nhiều yếu tố khác.
Mức độ và thời gian biểu các vấn đề dinh dưỡng cũng cần được chú ý. Ở nhiều
vùng nông thôn, các vấn đề dinh dưỡng xuất hiện theo chu kỳ giáp hạt (tháng ba,
ngày tám) hoặc theo mùa (sau lũ lụt …).
Bên cạnh các vấn đề thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng lớn nói
trên, cần chú ý đến các bệnh mãn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng ngày
càng phổ biến hơn ở các nước trong điều kiện chuyển tiếp về kinh tế như cao huyết
áp, xơ vữa động mạch, đái đường, béo trệ …
3.2. Phân lập và mô tả các nhóm có nguy cơ nhất
Mọi người đều biết, trong cùng hoàn cảnh kinh tế và cung cấp thực phẩm thiếu
thốn không phải mọi người đều có nguy cơ thiếu dinh dưỡng giống nhau. Thông
thường, do các đặc điểm sinh lý và nhu cầu dinh dưỡng, trẻ em trước tuổi đi học,
các bà mẹ có thai và cho con bú là các nhóm có nguy cơ nhất. Tình trạng dinh
dưỡng và điều kiện làm việc của người mẹ, thời gian cho con bú có ảnh hưởng đến
tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 1 tuổi. Không những thế, những đứa trẻ đẻ ra
có cân nặng thấp (dưới 2,5 kg) dễ bị suy dinh dưỡng hơn trẻ bình thường.
Có thể phân lập các nhóm nguy cơ nhất theo cách phân loại sau đây:
3.2.1.
3.2.2.
-

Điều kiện sinh thái
Nhóm tuổi
Giới
Tình trạng sinh lý (có thai, cho bú)
Tình trạng tiếp xúc với các bệnh nhiễm khuẩn và các yếu tố sức khoẻ khác.
Điều kiện vật chất
Môi trường nông thôn hay thành phố
Vùng sinh thái: Ven biển, vùng núi
Hệ thống cung cấp thực phẩm: Sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất để bán ra thị trường
Môi trường vệ sinh, bệnh địa phương.
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3.2.3. Điều kiện kinh tế xã hội và văn hoá
- Nhóm nhân chủng hoặc văn hoá
- Tình trạng kinh tế, xã hội: Mức thu nhập, bình quân diện tích canh tác, số
người trong gia đình
- Hệ thống phúc lợi xã hội và y tế.
3.3. Phân lập các yếu tố nguyên nhân
Câu hỏi thứ 3 phải trả lời là tại sao đó là những nhóm có nguy cơ nhất?
Thức ăn từ khi bắt đầu sản xuất (khai phá, trồng trọt) đến miệng người tiêu thụ
(đứa trẻ, người mẹ có thai) đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau (bảo quản, chế biến,
lưu thông phân phối, tập quán ăn uống…). Bất kỳ một trở ngại nào trên dây chuyền
đó cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng.
Nói một cách khác, tình trạng dinh dưỡng của một cá thể phụ thuộc vào số
lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng ăn vào, các chất này lại phụ thuộc và mức
tiêu thụ thực phẩm của gia đình, mức tiêu thụ này lại là hàm số của mức thu nhập,
giá cả lương thực thực phẩm.
Mối quan hệ ấy có thể nhìn thấy ở sơ đồ sau đây:
Các yếu tố ảnh hưởng
Chuỗi hiện tượng
DiÖn tÝch canh t¸c
Lo¹i c©y trång
Ph©n bãn
L−îng m−a
Ch¨n nu«i gia sóc
Nu«i, ®¸nh b¾t c¸
Thùc phÈm chuyÓn ®Õn
Nhu cÇu
L−u th«ng ph©n phèi

S¶n xuÊt thùc phÈm
MÊt m¸t do b¶o qu¶n

Thùc phÈm ë thÞ tr−êng

Trong gia ®×nh
Gi¸ c¶
Thu nhËp
TËp qu¸n ¨n uèng
S¶n xuÊt ë gia ®×nh
C¸ch chÕ biÕn
T×nh tr¹ng bó mÑ
C¸ch ph©n phèi trong gia ®×nh
C¸ch chÕ biÕn
T×nh tr¹ng bó mÑ

Thùc phÈm ë gia ®×nh

Thùc phÈm sö dông cho mçi ng−êi
tr−êng
T×nh tr¹ng dinh d−ìng

NhiÔm khuÈn
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- Sơ đồ trên sắp xếp theo dây chuyền từ nguyên nhân đến hậu quả. Chuỗi hiện
tượng có thể thay đổi tuỳ theo đặc điểm sản xuất để tự cung tự cấp hay bán ra thị
trường. Mỗi một khâu trong chuỗi hiện tượng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.
Việc
4. CÁC CHỈ TIÊU THƯẤNG DÙNG TRONG HỆ THẨNG GIÁM SÁT DINH
DƯÈNG VÀ SỨC KHOẺ
4.1.

Đặc tính chung:

Một hệ thống giám sát dinh dưỡng tốt luôn luôn dựa trên các chỉ tiêu nhạy
và đặc hiệu, đồng thời dễ lấy số liệu. Cần nhớ rằng chỉ tiêu có thể hình thành từ một
chuỗi các số đo hoặc có khi chỉ một số đo:
Ví dụ: Cân nặng của trẻ em là một số đo. Nếu cân nặng được so với “chuẩn”
sẽ là một chỉ tiêu của tình trạng dinh dưỡng.
Người ta thường thể hiện các số đo đó theo bảng phân phối tần suất để xác
định rõ được tỷ lệ các số đo nằm dưới những giới hạn nhất định. Người ta gọi đó là
các “giới hạn ngưỡng” hay “điểm ngưỡng”.
Ví dụ: Khi cân nặng của một đứa trẻ xuống thấp quá mức nào đó, có thể xẩy
ra suy dinh dưỡng thể lâm sàng hoặc khi thu nhập gia đình xuống thấp quá mức nào
đó thì nguy cơ suy dinh dưỡng của những người trong gia đình đó sẽ xẩy ra.
“Giới hạn ngưỡng” giúp ta phân loại dễ dàng các số đo và đánh giá được tình
hình tương đối nhanh và dễ hiểu. Một thuật ngữ hay dùng khác trong giám sát dinh
dưỡng là “mức phải can thiệp”. Đó là khi các số đo nằm dưới “giới hạn ngưỡng” lên
tới một tỷ lệ nào đó đòi hỏi phải có hành động xử trí. Việc chọn các điểm “ngưỡng
giới hạn” và mức phải can thiệp phải dựa trên các tài liệu tham khảo và tình hình
thực tế. Điều quan trọng là nó cần được thống nhất trong hệ thống giám sát dinh
dưỡng để việc đánh giá được nhất quán. Giám sát dinh dưỡng đòi hỏi phải thu thập
cả một chuỗi các số đo phản ánh tình trạng của cộng đồng, chứ không thu thập số
liệu để nhằm phản ánh tình trạng của các cá thể.
Hiện nay tổ chức Y tế thế giới thường dùng điểm “ngưỡng” ở -2SD so với trị số
ở quần thể tham khảo NCHS (National Center for Health Statistics) của Hoa Kì để
coi là có thiếu dinh dưỡng. “Mức phải can thiệp” được đánh giá như sau:
-

Vùng nguy cơ thiếu dinh dưỡng cao hoặc rất cao: Tỷ lệ trẻ có cân nặng dưới 2SD cao hơn 30%.

-

Vùng nguy cơ thiếu dinh dưỡng trung bình: Tỷ lệ trẻ có cân nặng dưới -2SD
trong khoảng 15-30%.

-

Vùng nguy cơ thiếu dinh dưỡng thấp: Tỷ lệ trẻ có cân nặng dưới -2SD dưới
15%.

4. 2. Các chỉ tiêu sức khoẻ và ăn uống về tình trạng dinh dưỡng
Một số chỉ tiêu sau đây hay dùng nhất trong các hệ thống giám sát dinh dưỡng:
4.2.1. Cân nặng trẻ sơ sinh:
132

Cân nặng trẻ sơ sinh phản ánh tình trạng dinh dưỡng của thai nhi, điều đó phụ
thuộc vào tình trạng ăn uống và sức khoẻ của người mẹ. Đây cũng là một chỉ tiêu
dự báo tình trạng sức khoẻ của đứa trẻ trong tương lai. Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh
dưỡng ở lô trẻ có cân nặng khi đẻ thấp cao gấp 3 lần so với lô bình thường. Khả
năng mắc bệnh ở lô trẻ này cũng cao hơn.
4.2.2. Cân nặng trẻ em theo tuổi:
Một đứa trẻ được nuôi dưỡng hợp lý thì cân nặng tăng lên đều. Trẻ ngừng tăng
cân là dấu hiệu báo động chế độ ăn không hợp lý hoặc trẻ mắc một bệnh gì khác.
Do đó việc theo dõi thường kỳ, đánh dấu cân nặng lên một biểu đồ phát triển là việc
làm cần thiết.
Ngoài ra có thể đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhờ so sánh với cân nặng
tương ứng ở quần thể tham khảo (NCHS) để tính ra “chỉ số dinh dưỡng” và đánh
giá được đứa trẻ có bị suy dinh dưỡng hay không.
4.2.3. Vòng cánh tay:
Ở những đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt, vòng cánh tay tăng lên nhanh ở năm đầu
tiên (từ 10 cm khi đẻ đến 15 cm ở cuối năm đầu), sau đó tăng chậm ở năm thứ 2 (tới
16,5 cm) và hầu như đứng yên cho đến 5 tuổi. Theo hằng số sinh học của người
Việt Nam, trẻ em ở ta lúc 1 tuổi có vòng cánh tay là 13,7 cm, 2 tuổi là 14,0 cm và 5
tuổi là 14,2 cm (trai).
Do đó nhiều tác giả đã dùng vòng đo cánh tay trái bình thường như một chỉ số
đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Vòng đo này yêu cầu
phương tiện đơn giản, không cần biết tuổi chính xác nên có giá trị lớn ở thực địa.
Nhược điểm là độ nhạy không cao, khó đo một cách chính xác. Thông thường
người ta đánh giá như sau:
Trên 13,5 cm:

Bình thường

12,5 - 13,4 cm: Báo động suy dinh dưỡng
Dưới 12,5 cm:

Suy dinh dưỡng

4.2.4. Chiều cao theo tuổi:
Nếu chỉ đo một lần, cân nặng theo tuổi không phân biệt được những đứa trẻ bị
suy dinh dưỡng đã lâu ngày hay tình trạng thiếu dinh dưỡng mới gần đây. Điều này
quan trọng để xác định hành động cần phải xử trí.
Thiếu dinh dưỡng kéo dài và bệnh tật đã ảnh hưởng tới phát triển bộ xương, đứa
trẻ trở nên thấp hơn (còi). Do đó chiều cao theo tuổi cũng là một chỉ số có giá trị.
Đặc biệt chiều cao trẻ em ở tuổi bắt đầu đi học có nhiều thuận lợi, dễ thu thập và
phản ánh được một số yếu tố ảnh hưởng tới sức lớn và phát triển trước đây. Kết quả
nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới cho thấy chiều cao ở trẻ 7 tuổi có tương quan
thuận chiều với tình hình kinh tế và mức sống ở nhiều nước trên thế giới.
4.2.5. Tử vong đặc hiệu theo tuổi:
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Tỷ lệ tử vong của trẻ từ 0-1 tuổi/1000 sơ sinh sống và tử vong của trẻ từ 1-4
tuổi/1000 trẻ ở nhóm tuỏi đó đã được dùng như là chỉ tiêu của tình trạng thiếu dinh
dưỡng ở các nước đang phát triển. Có tác giả thấy sự so sánh giữa 2 tỷ số này (A/B)
lại nêu hình ảnh khêu gợi hơn: Cả 2 nhóm đều bị những ảnh hưởng ngoại lai giống
nhau, nhưng nhóm A phản ảnh thời kỳ còn bú mẹ, còn nhóm B là thời kỳ chuyển
tiếp chế độ ăn.
4.3. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội về tình trạng dinh dưỡng
Những mô hình về chuỗi nguyên nhân của tình trạng dinh dưỡng ở trên đã chỉ rõ
các biến đổi về điều kiện sinh thái có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lưu thông
phân phối và qua đó đến tình trạng dinh dưỡng của quần thể. Nhiều khi các ảnh
hưởng đó trầm trọng, cần có xử trí ngay như: Bão to, lụt lớn, hạn lớn… do đó một
số chỉ tiêu về kinh tế xã hội và sản xuất nông nghiệp đã được sử dụng cùng với các
chỉ tiêu khác về sức khoẻ như là một bộ phận gắn bó của hệ thống giám sát dinh
dưỡng.
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nông nghiệp thường dùng như sau:
Vùng nông thôn (nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ sản):
-

Lượng mưa

-

Diện tích canh tác (cây thức ăn chính)

-

Sản lượng (cây thức ăn chính)

-

Kho thực phẩm ở gia đình (dự trữ)

-

Sâu hại cây trồng và đồng cỏ

-

Bệnh gia súc và cây trồng

-

Số lượng và loại gia súc

-

Sức sinh sản của gia súc

-

Thuyền đánh cá.
Vùng thành phố và ngoại thành:

-

Có công việc làm chính thức: Giá một khẩu phần hoặc một lượng thức ăn cơ
bản vừa đủ so với mức lương chính thấp nhất

-

Loại chưa có công việc làm: Giá một khẩu phần hoặc một lượng thức ăn cơ
bản vừa đủ so với số tiền kiếm được

-

Tỷ lệ người chưa có việc làm

Từ năm 1991, với sự hỗ trợ của UNICEF, Việt Nam đã triển khai một dự án
giám sát lương thực dinh dưỡng do Uỷ ban Kế hoạch nhà nước chủ trì cùng với
Viện Dinh dưỡng quốc gia và Tổng cục Thống kê (cơ quan thường trực). Hệ thống
giám sát lương thực và dinh dưỡng Việt Nam sử dụng các chỉ tiêu sau đây:
1. Sản xuất các loại lương thực chính
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-

Ước tính

-

Thực tế

2. Các hộ gia đình và nhân khẩu bị thiếu đói lương thực
3. Giá bán lẻ bình quân các loại lương thực chính
4. Cân nặng trẻ sơ sinh
5. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 36 tháng
6. Chiều cao trẻ em lớp một.
5. GIÁM SÁT DINH DƯỠNG TRONG THỜI KỲ KINH TẾ CHUYỂN TIẾP
Lịch sử tiến hoá của loài người, kể cả tiến hoá về ăn uống là liên tục không
ngừng. Từ một xã hội kém phát triển đến một xã hội văn minh có một thời kỳ người
ta gọi là thời kỳ chuyển tiếp. Trong thời kỳ đó có những đặc điểm đáng chú ý sau
đây:
-

Về dân số học: Cơ cấu tháp tuổi thay đổi dần, tỷ lệ trẻ em giảm đi, tỷ lệ người
cao tuổi tăng lên

-

Về dịch tễ học: Mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh nhiễm trùng dần được thanh
toán nhưng các bệnh mãn tính không truyền nhiễm có xu hướng tăng lên

-

Về ăn uống dinh dưỡng: Nạn đói dần dần được đẩy lùi cùng với các bệnh thiếu
dinh dưỡng đặc hiệu nhưng các bệnh mãn tính có liên quan đến dinh dưỡng
ngày càng tăng lên và dần dần trở thành vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng.

Có một số bằng chứng để nói nước ta đang ở thời kỳ chuyển tiếp. Ví dụ bệnh
tăng huyết áp vào thập kỉ 60 chỉ khoảng 1% hiện nay trên 10%, các bệnh béo trệ,
tim mạch đang có khuynh hướng tăng lên. Người ta đã nhận thấy một số thành phần
dinh dưỡng là nhân tố nguy cơ đối với một số bệnh mãn tính không lây (noncommunicable chronic diseases - NCCDs) như các bệnh tim mạch, đái đường, xơ
gan và một số thể ung thư. Do đó, cần phải theo dõi sự thay đổi tập quán ăn uống, tỷ
lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết sớm ở các bệnh này.
Bốn nguồn thông tin liên quan đến chương trình phòng chống các bệnh mãn tính
không lây thông qua chế độ ăn là:
-

Khẩu phần thực tế

-

Các chỉ tiêu sức khoẻ trung gian (mức độ béo, các chỉ tiêu hoá sinh)

-

Tỷ lệ mắc bệnh

-

Tỷ lệ tử vong

Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến nghị một nội dung giám sát bao gồm: Các chỉ
tiêu nhân trắc, các nhân tố nguy cơ của bệnh tim mạch (mức cholesterol và cao
huyết áp), cung cấp và tiêu thụ thực phẩm.

135

Bảng 2. Các nhân tố nguy cơ về ăn uống và bệnh tật
Nhân tố nguy cơ Tổng số năng lượng (kcal)
về ăn uống
Tổng số chất béo (% tổng số năng lượng)
Lượng chất béo động vật (% tổng số nặng lượng)
Glucid phức hợp (% tổng số nhiệt lượng)
Đường
Các chất chống ôxy hoá (Vitamin A, C, E, Bêta caroten)
Muối
Các chỉ tiêu sức Béo trệ
khoẻ trung gian
Cholesterol huyết thanh, lipid
Huyết áp
Glucoza máu
Bệnh tật

Các bệnh tim mạch (CVD), đặc biệt bệnh mạch vành
(CHD)
Cao huyết áp
Đột quỵ
Ung thư (đặc biệt ung thư vú và đường tiêu hoá)
Đái đường
Sâu răng

Tổ chức Y tế thế giới gợi ý rằng theo dõi cân nặng và chiều cao ở người trưởng
thành, cholesterol huyết thanh và đo huyết áp có thể tiến hành trên một mẫu ngẫu
nhiên từ 100 đến 200 người mỗi giới ở vùng nông thôn và thành phố. Các thông tin
này đủ để báo cáo Bộ Y tế về tình hình và nên lặp lại hàng năm để theo dõi diễn
biến. Có thể dựa vào có đối tượng này để đánh giá tình hình thiếu máu. Gần đây
người ta nói nhiều tới một số chỉ tiêu như hàm lượng vitamin A và bêta caroten
trong huyết thanh vì vai trò bảo vệ của các chất dinh dưỡng này đối vói một số bệnh
mãn tính đã được nhiều công trình nghiên cứu khẳng định.
Trong các yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh tim mạch: hút thuốc, béo trệ và
cao huyết áp thì 2 nhân tố sau có liên quan nhiều hay ít tới chế độ ăn. Một điều dễ
nhận thấy là lượng chất béo, nhất là chất béo thường tăng lên theo thu nhập. Vì vậy,
ở các nước đang ở thời kỳ “chuyển tiếp” việc theo dõi một số chỉ tiêu sau đây là cần
thiết:
-

Khẩu phần: Tổng số năng lượng, tỷ lệ phần trăm năng lượng do lipit, tỷ lệ phần
trăm do lipit động vật (hoặc tỷ lệ chất béo no/chưa no nếu có thể), lượng
cholesterol trong khẩu phần.

-

Tỷ lệ và khuynh hướng bệnh béo trệ theo tuổi, giới và điều kiện kinh tế xã hội.
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-

Cholesterol huyết thanh và các lipit khác.

-

Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.

6. KẾT LUẬN:
Xuất phát từ một khái niệm dịch tễ học, giám sát là hoạt động theo dõi một
cách chăm chú để ngăn chặn dịch lây lan từ thế kỷ 18 ở Châu Âu, nhưng giám sát
dinh dưỡng thực sự bắt đầu chính thức vào năm 1974 sau Hội Nghị Lương thực
thế giới. Ngày nay giám sát dinh dưỡng được áp dụng ở nhiều nước theo các cách
khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Giám sát dinh dưỡng đòi hỏi
phải có sự đánh giá liên tục để cung cấp thông tin đặc hiệu và cần thiết cho những
người ra quyết định.
Điều quan trọng là đầu tiên cần phải xác định xem có cần giám sát không,
nếu cần thì cần phải có loại thông tin nào. Cần tránh các hạn chế chủ yếu hay xảy ra
trong quá trình này gồm có sự thiếu sự rõ ràng về các mục tiêu và mục đích của
dinh dưỡng, không xác định nơi và người ra quyết định, không thấy hết cái gì ảnh
hưởng đến những quyết định này.
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Chương 3

DINH DƯỠNG & SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
------------------------------------SUY DINH DƯỠNG PROTEIN - NĂNG LƯỢNG
MỤC TIÊU

Sau khi học bài này, sinh viên có khả năng:
1. Trình bày được các cách phân loại suy dinh dưỡng protein – năng lượng.
2. Trình bày được đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống suy dinh
dưỡng protein- năng lượng
NỘI DUNG
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SUY DINH DƯỠNG PROTEIN - NĂNG LƯỢNG Ở TRẺ EM
Suy dinh dưỡng protein-năng lượng (Protein-Energy Malnutrition: PEM)
là loại thiếu dinh dưỡng quan trọng, khó có bệnh nào có thể so sánh được về ý
nghĩa sức khoẻ cộng đồng.
Thuật từ Suy dinh dưỡng protein- năng lượng ở trẻ em do Jelliffe nêu lên
lần đầu vào năm 1959. Theo ông, các thể bệnh suy dinh dưỡng protein-năng
lượng đều có liên quan tới khẩu phần ăn thiếu protein và thiếu năng lượng ở các
mức độ khác nhau.
Mặc dù gọi là suy dinh dưỡng protein-năng lượng nhưng đây không chỉ là
tình trạng thiếu hụt protein và năng lượng mà thường thiếu kết hợp nhiều chất
dinh dưỡng khác, đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng. Bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ,
nhưng cũng có thể thấy ở trẻ lớn hơn như tuổi vị thành niên và ở cả người lớn,
nhất là ở phụ nữ tuổi sinh đẻ.
Ở nước ta, từ thập kỷ 80 về trước, các thể suy dinh dưỡng như
Kwashiorkor, Marasmus gặp khá nhiều trong bệnh viện cũng như ở cộng đồng.
Mấy năm gần đây, các thể này đã trở lên hiếm gặp, hiện nay chủ yếu là thể nhẹ
và thể vừa, biểu hiện là trẻ chậm lớn, nhẹ cân, thấp còi. Năm 2002, tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ em toàn quốc là 30,1%, đã giảm đi 21% so với thập kỷ 80 (51,2%)
song vẫn còn xếp ở mức rất cao theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Do đó,
đây còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng ở nước ta.
2. PHÂN LOẠI
2.1.
Phân loại theo lâm sàng: là phân loại khá kinh điển, gồm các thể
thiếu dinh dưỡng nặng sau:
-

Suy dinh dưỡng thể teo đét (Marasmus): hay gặp trên lâm sàng.
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Đó là thể thiếu dinh dưỡng rất nặng, do
chế độ ăn thiếu cả năng lượng lẫn protein. Suy
dinh dưỡng thể teo đét (maras) có thể xảy ra
ngay trong năm đầu tiên, điều này khác với suy
dinh dưỡng nặng thể phù (kwashiorkor)-chủ
yếu xảy ra ở nhóm 1-3 tuổi. Cai sữa quá sớm
hoặc thức ăn bổ sung không hợp lý là nguyên
nhân phố biến dẫn tới thể suy này. Khi đó, đứa
trẻ rơi vào tình trạng kém ăn, các bệnh nhiễm
khuẩn thường gắn liền với vòng luẩn quẩn đó
là tiêu chảy và viêm đường hô hấp.

Hình 1. Trẻ suy dinh dưỡng thể marasmus

-

Suy dinh dưỡng thể phù (Kwashiorkor): ít gặp hơn so với thể marasmus.

Bệnh thường gặp ở trẻ trên 1 tuổi, nhiều nhất là giai đoạn từ 1-3 tuổi. Hiếm
gặp ở người lớn, nhưng vẫn có thể gặp khi xảy ra nạn đói nặng nề, nhất là đối
với phụ nữ. Thường do chế độ ăn quá nghèo về protein và gluxit tạm đủ hoặc
thiếu nhẹ (nhất là đối với chế độ ăn sam chủ yếu dựa vào khoai sắn). Suy dinh
dưỡng thể Kwashiorkor thường kèm theo tình trạng nhiễm khuẩn từ vừa đến
nặng. Tình trạng thiếu các vi chất dinh dưỡng như thiếu vitamin A, thiếu máu
thiếu sắt nặng thường biểu hiện khá rõ rệt ở những đứa trẻ bị Kwashiorkor.
Hình 2. Trẻ suy dinh dưỡng nặng thể Kwashiorkor
Đặc điểm lâm sàng hai thể suy dinh dưỡng nặng có thể tóm tắt trong bảng sau:
Thể loại lâm sàng

Marasmus

Kwashiorkor
Các biểu hiện thường gặp

Cơ teo đét

Rõ ràng

Có thể không rõ do phù

Phù

Không có

Có ở các chi dưới, mặt

Cân nặng/chiều cao

Rất thấp

Thấp, có thể không rõ do
phù

Biến đổi tâm lý

Đôi khi lặng lẽ, mệt Hay quấy khóc, mệt mỏi
mỏi
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Thể loại lâm sàng

Marasmus

Kwashiorkor
Các biểu hiện có thể gặp
Ngon miệng
Khá
Kém
Tiêu chảy
Thường gặp
Thường gặp
Biến đổi ở da
ít gặp
Thường có viêm da,
bong da.
Biến đổi ở tóc
ít gặp
Tóc mỏng thưa, dễ nhổ
Gan to
Không
Đôi khi có tích luỹ mỡ
Hoá sinh: albumin Bình thường hoặc hơi Thấp (dưới 3g/100 ml)
huyết thanh
thấp

Ngoài ra, theo phân loại lâm sàng còn có thể trung gian (marasmickwashiorkor), thể này thường gặp hơn nhiều so với hai thể trên với mức độ bệnh
nhẹ hơn.
Hình 3. Đặc điểm lâm sàng trẻ suy dinh dưỡng thể Kwashiorkor và
Marasmus
Suy dinh d−ìng protein- n¨ng l−îng thÓ nÆng
Tãc biÕn ®æi

MÆt trßn kiÓu
Tãctr¨ng”
b×nh th−êng
“mÆt
Bé mÆt «ng giµ

QuÊy khãc

Líp
c¬
máng, líp
mì b×nh
th−êng

Phï

Teo c¬ - Gµy

Kh«ng phï

Đối với hai thể nặng Kwashiorkor và Marasmus trên, người ta hay dùng
thang Welcome để phân biệt.
Bảng 1. Thang phân loại Welcome
Cân nặng (%) so
Phù
Với chuẩn
Có
Không
60-80
Kwashiorkor
Thiếu dinh dưỡng
<60
Marasmus Marasmus
Kwashiorkor
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2.2. Phân loại trên cộng đồng
Trên cộng đồng, suy dinh dưỡng thể vừa và nhẹ thường gặp và có ý nghĩa
sức khoẻ quan trọng nhất vì ngay cả suy dinh dưỡng nhẹ cũng làm tăng gấp đôi
nguy cơ bệnh tật và tử vong ở trẻ em. Người ta nhận thấy, hậu quả do bị suy
dinh dưỡng lúc nhỏ còn ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động thể lực, trí lực
cũng như một số bệnh mạn tính ở tuổi trưởng thành.
Để xác định tình trạng suy dinh dưỡng chủ yếu người ta dựa vào các chỉ
tiêu nhân trắc (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao
2.2.1. Một số cách phân loại trước đây:
-

Cách phân loại của Gomez: Năm 1956, Bác sỹ người Mexico là Gomez đã đề
ra cách phân loại như sau: quy cân nặng của đối tượng theo phần trăm so với
cân nặng được coi là chuẩn của quần thể tham khảo Havard. Theo đó, suy
dinh dưỡng độ 1 tương ứng với 75% -90% của cân nặng chuẩn. Suy dinh
dưỡng độ 2 tương ứng 60%-75% cân nặng chuẩn. Suy dinh dưỡng độ 3 khi
dưới 60% cân nặng chuẩn. Trong một thời gian dài, cách phân loại Gomez đã
được sử dụng như là cách phân loại suy dinh dưỡng duy nhất trên cộng đồng.

-

Năm 1966, Jelliffe đã đưa ra cách phân loại suy dinh dưỡng và cũng dựa vào
quần thể tham khảo Havard.

2.2.2. Cách phân loại của Tổ chức Y tế thế giới.
Các cách phân loại của Gomez và Jelliffe ở trên khá đơn giản và dễ hiểu.
Tuy nhiên, các ngưỡng phần trăm đề ra chưa tính đến các phân phối bình thường
(đôi khi còn gọi là phân bố chuẩn hay phân phối Gaussian) trong cộng đồng và
cách phân loại này không phân biệt được suy dinh dưỡng mới xảy ra hay đã lâu.
Hầu hết các số đo nhân trắc cơ thể người của tất cả các nhóm dân tộc khác nhau
đều tuân theo quy luật phân phối bình thường. Giới hạn thường được sử dụng
nhất là khoảng giới hạn từ + 2 đến - 2 độ lệch chuẩn (SD), tương đương với
percentile (centile) thứ 97 đến centile thứ 3.
Năm 1981, Tổ chức Y tế thế giới chính thức khuyến nghị sử dụng khoảng
giới hạn từ -2 SD đến + 2 SD để phân loại tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Quần
thể tham khảo được sử dụng là NCHS (National Center for Health Statistics).
Cho tới nay, đây là thang phân loại được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Ở Việt
nam, ngay từ đầu những năm 80, thang phân loại này đã được tác giả Hà Huy
Khôi áp dụng. Thang phân loại theo các chỉ số như sau:
Cân nặng/tuổi.
Những trẻ có cân nặng/tuổi từ - 2SD trở lên được coi là bình thường. Suy
dinh dưỡng chia ra các mức độ sau:
Từ dưới - 2 SD đến - 3 SD:
suy dinh dưỡng độ 1
Từ dưới - 3 SD đến - 4 SD :
suy dinh dưỡng độ 2
Dưới - 4 SD:
suy dinh dưỡng độ 3
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Chiều cao/tuổi:
Từ - 2SD trở lên:
Coi là bình thường
Từ dưới - 2SD đến - 3 SD:
Suy dinh dưỡng độ 1
Dưới - 3 SD:
Suy dinh dưỡng độ 2
Cân nặng/chiều cao
Cân nặng theo chiều cao thấp so với điểm ngưỡng là dưới - 2 SD.
Để phân biệt thiếu dinh dưỡng mới xảy ra gần đây hay đã lâu, tác giả
Waterlow đã đề nghị một cách phân loại như sau: suy dinh dưỡng thể gầy còm
(wasting – tức là hiện nay đang thiếu dinh dưỡng) biểu hiện bằng cân nặng theo
chiều cao thấp so với chuẩn; suy dinh dưỡng thể còi cọc (stunting – tức là suy
dinh dưỡng trường diễn) dựa vào chiều cao so với tuổi, thấp so với chuẩn.
Trong các phần mềm tính tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện nay, người ta sử dụng
SD score hay Z score tương đương:
Zscore hay
SD score =

Kích thước đo được – Số trung bình của quần thể
tham khảo
Độ lệch chuẩn của quần thể tham khảo

3. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ SINH THÁI HỌC
3.1. Tỷ lệ mắc

Suy dinh dưỡng là gánh nặng sức khỏe ở nhiều nước đang phát triển. Tỷ lệ
trẻ em trước tuổi đi học bị suy dinh dưỡng chiếm từ 20 đến 50%. Khu vực nam Á
có tỷ lệ mắc khá cao 40-50%. Lưu ý là tỷ lệ suy dinh dưỡng biến động tăng lên
vào thời gian xảy ra nạn đói hoặc có các tình trạng khẩn cấp khác như chiến
tranh, thiên tai bão lụt, hạn hán. Ở nước ta, vào thập kỷ 80, tỷ lệ suy dinh dưỡng
trên 50% (số liệu của Viện Dinh dưỡng), năm 1995 là 44,9%, năm 2002 còn
30,1%. Từ 1995 trở về trước, mức giảm suy dinh dưỡng trung bình 0,6%/năm, từ
1995 trở lại đây, mức giảm 1,5-2%/năm, là mức giảm nhanh so với một số nước
trong khu vực. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn rất cao so với phân loại của Tổ chức Y tế
Thế giới. Phân bố suy dinh dưỡng ở Việt nam không đồng đều, nhiều địa phương
như khu vực miền Núi, Tây nguyên, miền Trung tỷ lệ cao hơn hẳn so với các
vùng khác, trong khi đó tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ suy dinh
dưỡng dao động 15-18%, có phường nội thành, tỷ lệ suy dinh dưỡng đã xuống
dưới 10%. Điều này cho thấy, mục tiêu phấn đấu hạ suy dinh dưỡng ở nước ta là
có thể đạt được và cách phân loại suy dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế áp
dụng cho người Việt nam là hoàn toàn phù hợp.
3.2. Hậu quả của suy dinh dưỡng
Trẻ có cân nặng theo tuổi thấp thường hay bị bệnh như tiêu chảy và viêm
phổi. Suy dinh dưỡng làm tăng tỷ lệ tử vong. Ước tính riêng trong năm 1995, có
11,6 triệu ca trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị tử vong vì tất cả các
nguyên nhân khác nhau thì có 6,3 triệu ca (chiếm 54%) bị suy dinh dưỡng. Suy
dinh dưỡng ảnh hưởng rõ rệt đến phát triển trí tuệ, hành vi khả năng học hành
của trẻ, khả năng lao động đến tuổi trưởng thành. Suy dinh dưỡng trẻ em thường
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để lại những hậu quả nặng nề. Gần đây, nhiều bằng chứng cho thấy suy dinh
dưỡng ở giai đoạn sớm, nhất là trong thời kỳ bào thai có mối liên hệ với mọi thời
kỳ của đời người. Hậu quả của thiếu dinh dưỡng có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.
Phụ nữ đã từng bị suy dinh dưỡng trong thời kỳ còn là trẻ em nhỏ hoặc trong độ
tuổi vị thành niên đến khi lớn lên trở thành bà mẹ bị suy dinh dưỡng. Bà mẹ bị
suy dinh dưỡng thường dễ đẻ con nhỏ yếu, cân nặng sơ sinh (CNSS) thấp. Hầu
hết những trẻ có CNSS thấp bị suy dinh dưỡng (nhẹ cân hoặc thấp còi) ngay
trong năm đầu sau sinh. Những trẻ này có nguy cơ tử vong cao hơn so với trẻ
bình thường và khó có khả năng phát triển bình thường.
Tác giả Baker nêu ra một thuyết mới về nguồn gốc bào thai của một số
bệnh mạn tính. Theo ông, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn chuyển
hóa ở người trưởng thành có thể có nguồn gốc từ suy dinh dưỡng bào thai.
Chính vì thế, phòng chống suy dinh dưỡng bào thai hoặc trong những năm
đầu tiên sau khi ra đời có một ý nghĩa rất quan trọng trong dinh dưỡng theo chu
kỳ vòng đời.
Ph¸t triÓn trÝ tuÖ kÐm

T¨ng tö vong

Ng−êi giµ thiÕu dinh
d−ìng

Gi¶m kh¶
n¨ng ch¨m
sãc trÎ

T¨ng nguy c¬ bÖnh m¹n tÝnh ë tuæi
tr−ëng thµnh

S¬ sinh nhÑ
c©n

Cho ¨n bæ sung kh«ng
®óng lóc
NhiÔm
trïng
th−êng xuyªn

ThiÕu dinh
d−ìng bµo
thai

ChËm t¨ng
tr−ëng

ThiÕu ¨n –
DÞch vô ch¨m
sãc kÐm

ThiÕu ¨n vµ ch¨m sãc
søc kháe kÐm

TrÎ thÊp cßi
Phô n÷ thiÕu dinh
d−ìng

Kh¶ n¨ng trÝ
tuÖ gi¸m

T¨ng c©n khi cã
thai kÐm

ThiÕu ¨n - DÞch vô
ch¨m sãc kÐm

ThiÕu niªn thÊp cßi
Tû lÖ tö vong mÑ cao

ThiÕu ¨n - DÞch vô
ch¨m sãc kÐm

Gi¶m n¨ng lùc trÝ
tuÖ tuÖ

Hình 5. Dinh dưỡng theo chu kỳ vòng đời.
143

3.3. Nguyên nhân suy dinh dưỡng protein- năng lượng
Mô hình hay được sử dụng nhất là mô hình nguyên nhân suy dinh dưỡng của
UNICEF được xây dựng vào năm 1990.

Hậu quả

Suy dinh dưỡng trẻ
em, tử vong , tàn tật

NN trực tiếp

Thiếu ăn

Không tiếp cận được
với thực phẩm

Thiếu kiến thức
hoặc thái độ
phân biệt đối xử
làm hạn chế tiếp
cận với nguồn
lực tại gia đình
và cộng đồng

Vấn đề văn hoá,
tôn giáo, kinh tế
và hệ thống xã
hội làm hạn chế
sử dụng các
nguồn lực tiềm
năng

Bệnh tật

Thiếu chăm sóc bà
mẹ và trẻ em

Thiếu dịch vụ y tế,
nước sạch và VSMT

Số lượng và chất lượng
của các nguồn lực hiện
tại : con người, kinh tế
và cơ chế quản lý

Nguồn lực tiềm năng: môi
trường, công nghệ, con người
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NN cơ bản
ở mức độ
hộ GĐ

NN cơ bản
ở mức độ
xã hội

Mô hình trên cho thấy nguyên nhân của suy dinh dưỡng là đa ngành, có mối liên
quan chặt chẽ với vấn đề thực phẩm, y tế và thực hành chăm sóc tại hộ gia đình.
Mô hình này cũng chỉ ra các nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân cơ bản, nguyên
nhân sâu xa và các yếu tố ở cấp độ này ảnh hưởng đến cấp độ khác. Mô hình
nguyên nhân này có thể sử dụng được ở tất cả các cấp, cấp quốc gia, cấp tỉnh,
cấp huyện và cấp xã giúp xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện vấn đề
suy dinh dưỡng một cách có hiệu quả.
3.3.1. Nguyên nhân trực tiếp phải kể đến là thiếu ăn về số lượng hoặc chất
lượng và mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Trẻ em trước tuổi học đường là đối tượng
bị suy dinh dưỡng cao nhất bởi vì cơ thể ở giai đoạn phát triển nhanh, nhu cầu
dinh dưỡng cao và vì nhiều lý do khác nhau chúng không được ăn đầy đủ các
chất dinh dưỡng. Người ta thường quy rằng những vùng ăn chủ yếu các loại ngũ
cốc, củ ... thường hay dẫn đến thiếu protein, nhưng nhiều nghiên cứu sau đó lại
cho thấy khẩu phần ăn của trẻ thiếu năng lượng trầm trọng, ngay cả khi mức
thiếu protein mới ở mức đe dọa.
Sữa mẹ và thức ăn bổ sung đóng vai trò quan trọng đối với thời gian bị
suy dinh dưỡng và thể loại suy dinh dưỡng. Khi cho ăn bổ sung muộn, như ở một
số nước châu Phi, các trường hợp suy dinh dưỡng nặng xảy ra vào năm tuổi thứ
hai, thứ ba hoặc thứ tư và thường là thể kwashiorkor. Marasmus lại hay xảy ra
vào trước 6 tháng tuổi, đối với những trẻ không được bú sữa mẹ hoặc cho ăn bổ
sung quá sớm. Ở các vùng thành phố, marasmus lại có liên quan đến bú chai,
nhất là khi số lượng sữa không đủ, đôi khi do cả các nguyên nhân sử dụng núm
vú cao cao su, các đầu mút không hợp vệ sinh. Cho trẻ ăn thức ăn đặc quá muộn
và số lượng không đủ và năng lượng và protein trong khẩu phần thấp cũng dẫn
tới thể suy dinh dưỡng này.
Nhiễm khuẩn dễ đưa đến suy dinh dưỡng do rối loạn tiêu hóa, và ngược
lại suy dinh dưỡng dễ dẫn tới nhiễm khuẩn do đề kháng giảm. Do đó, tỷ lệ suy
dinh dưỡng có thể dao động theo mùa và thường cao trong các mùa các bệnh
nhiễm khuẩn lưu hành ở mức cao (tiêu chảy, viêm hô hấp, sốt rét...).
Trong những năm tháng đầu tiên sau khi ra đời, những trẻ đã bị kém phát
triển trong thời kỳ bào thai (suy dinh dưỡng bào thai) có nguy cơ cao bị suy dinh
dưỡng sớm. Tình trạng kém phát triển của trẻ biểu hiện qua cân nặng theo tuổi và
chiều cao theo tuổi thấp, xảy ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn, từ khi
mới sinh đến khi trẻ được 2 năm.
3.3.2. Nguyên nhân sâu sa của suy dinh dưỡng do sự bất cập trong dịch vụ
chăm sóc bà mẹ, trẻ em, các vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường và tình trạng
nhà ở không đảm bảo, mất vệ sinh. Nguyên nhân gốc rễ của suy dinh dưỡng là
tình trạng đói nghèo, lạc hậu về các mặt phát triển nói chung bao gồm sự mất
bình đẳng về kinh tế.
3.3.3. Các bệnh thường đi kèm: Thông thường, thiếu vitamin A rất hay đi kèm.
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu các vi chất dinh dưỡng khác, dù có hay không có
biểu hiện lâm sàng như thiếu axit folic, iron ... với các mức độ thay đổi theo từng
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vùng địa phương khác nhau cũng thường xuyên đi kèm với suy dinh dưỡng. Một
số các vi chất dinh dưỡng trong số đó cũng đang được xem xét gây ra quá trình
chậm lớn, chậm phát triển của cơ thể như iodine, sắt và kẽm.
Như vậy, suy dinh dưỡng protein-năng lượng thực chất là tình trạng bệnh
lý do thiếu nhiều chất dinh dưỡng hơn là thiếu protein và năng lượng đơn thuần.
4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG PROTEIN NĂNG LƯỢNG
Hiện nay, công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã trở thành một
hoạt động dinh dưỡng quan trọng ở nước trong đó mục tiêu hạ thấp tỷ lệ suy dinh
dưỡng được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các cấp chính quyền,
các địa phương. Hiện nay, nhiệm vụ này được giao cho ngành y tế (Viện Dinh
dưỡng là cơ quan thường trực triển khai). Phương châm dự phòng là chủ đạo tức
là thực hiện chăm sóc sớm, chăm sóc mọi đứa trẻ và tập trung ưu tiên vào giai
đoạn 2 năm đầu tiên. Các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng bao gồm:
4.1.Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ có thai, nuôi con
bú:
-

Quản lý tốt thai nghén và chăm sóc bà mẹ sau đẻ

-

Thực hiện tư vấn, giáo dục dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai

-

Thực hiện bà mẹ uống viên sắt/axit folic đầy đủ phòng chống thiếu máu, uống
vitamin A liều cao ngay sau đẻ.

-

Cải thiện bữa ăn gia đình và bữa ăn của bà mẹ có thai, cho con bú.

4.2. Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ:
Trong những năm gần đây, ít có vấn đề được quan tâm nhiều trong dinh dưỡng
trẻ em bằng vấn đề sữa mẹ. Sở dĩ như vậy vì:
-

Trước hết sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh nhất, thích hợp nhất đối với trẻ. Các
chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ đều được cơ thể hấp thiu và đồng hoã dễ
dàng.

-

Sữa mẹ là dịch thể sinh học tự nhiên chú nhiều yếu tố quan trọng bảo vệ cơ thể
đứa trẻ mà không một thức ăn nào có thể thay thế được, đó là: các globulin
miễn dịch, chủ yếu là IgA có tác dụng bảo vệ cơ thể chống các bệnh đường
ruột và một số bệnh do virut. Lizozim là một loại men có nhiều hơn hẳn trong
sữa mẹ so với sữa bò. Lizozim phá ngừa vi huẩn gây bệnh và phòng ngừa một
số virut. Lactoferrin là một protein kết hợp với sắt có tác dụng ức chế một số
loại vi khuẩn gây bệnh cần sắt để phát triển. Các bạch cầu: trong 2 tuần lễ đầu,
trong sữa mẹ có tới 4000 tế bào bạch cầu/ml. Các bạch cầu này có khả năng
tiết IgA, Lizozim, Lactoferrin, interferon. Yếu tố bifidus cần cho sự phát triển
loại vi khuẩn gây bệnh và kí sinh trùng

-

Nuôi con bằng sữa mẹ là điều kiện để dứa con có nhiều thời gian gần gũi với
mẹ, mẹ gần gũi với con. Chính sự gần gũi tự nhiên đó là yếu tố tâm lý quan
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trọng giúp cho sự phát triển hài hoà của đứa trẻ. Mặt khác, chỉ có người mẹ qua
sự quan sát tinh tế của mình những khi cho con bú sẽ phát hiện được sớm nhất,
đúng nhất những thay đổi của con bình thường hay bệnh lý. Nuôi con bằng sữa
mẹ cần chú ý các đặc điểm sau:
Yêu cầu nuôi con bằng sữa mẹ: Cho con bú kéo dài, ít nhất là 12 tháng. Mặc
dù số lượng sữa ngày càng ít đi nhưng chất lượng vẫn tốt, do đó cho bú kéo dài là
cách nâng cao chất lượng bữa ăn của trẻ một cách tự nhiên. Cho bú không cứng
nhắc theo giờ giấc, mà theo nhu cầu của trẻ.
4.3. Thực hiện ăn bổ sung hợp lý
Trong 4 đến 6 tháng đầu, sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh nhất đối với đứa trẻ.
Nhưng từ tháng thứ 5 trở đi, số lượng sữa mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu của đứa
trẻ đang lớn nhanh. Do đó các bà mẹ cho con ăn sam (ăn bổ sung, ăn dặm), thông
thường ở nước ta là các loại bột, nhất là bột gạo.
-

Thức ăn bổ sung cần có đậm độ năng lượng thích hợp: Trong sữa mẹ, 50%
năng lượng là do chất béo, trong bột gạo chỉ có 1-3% năng lượng chất béo. Chế
độ ăn có đậm độ năng lượng thấp thì phải ăn nhiều hơn mới đáp ứng được nhu
cầu, điều đó không dễ thực hiện vì dạ dày của trẻ còn bé, cho nên trẻ đã có cảm
giác no ngừng ăn khi chưa đạt yêu cầu.ở các nước phát triển đậm độ năng
lượng của thức ăn bổ sung thường là 2 Kcal/ 1g trong khi ở các nước đang phát
triển chỉ có 1Kcal/ 1g, đó là lý do gây nen tình trạng thiếu năng lượng kéo dài.

-

Thức ăn bổ sung phải có độ keo đặc thích hợp: Sữa là một thức ăn lỏng. Thức
ăn cho trẻ phải chuyển dần từ thể lỏng sang thể sền sệt rồi mới đặc dần. Bát bột
nấu lên khi còn nóng ở dạng lỏng, càng nguội càng đặc lại. Nếu pha thêm nước
để đạt độ lỏng thích hợp thì sẽ làm giảm đậm độ năng lượng như vậy giữa độ
keo đặc và độ đậm năng lượng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Cách làm tăng độ
đậm năng lượng và giảm độ đặc chủ yếu là cho ăn nhiều lần, tăng thêm dầu mỡ
vào thức ăn của trẻ, trẻ con tiêu hoá và hấp thụ tốt các loại thức ăn tăng thêm
dầu ăn và các loại bột đậu đỗ làm tăng độ đậm năng lượng, đậm độ protein,
giảm độ đặc. Chế độ ăn của trẻ có thể lên tới 20-25% năng lượng do chất béo.

-

Tăng độ hoà tan của các loại thức ăn bổ sung: các bột khoai có độ keo đặc
thấp hơn bột gạo. Các loại hạt nẩy mầm đem phơi hoặc sấy khô có đậm độ
nhiệt lượng cao hơn và độ keo đặc thấp hơn bình thường: nhiều nơi nghiên cứu
thành công dùng loại bột các hạt nảy mầm ( bột mộng ) cho vào thức ăn của trẻ
em để tăng độ hoà tan. Hơn thế nữa quá trình mọc mộng còn tăng thêm hàm
lượng riboflavin, niaxin và sắt. Nhiều nơi ở nước ta đã nghiên cứu và áp dụng
có kết qủa phương pháp này như Viện

-

Thức ăn bổ sung cần có đủ và cân đối về các chất dinh dưỡng: Nếu chỉ ăn bột
gạo với một tỉ lệ mắm muối, mì chính là không đủ, phải tô màu cho bát bột của
trẻ. Hình vuông thức ăn dưới đây nói rõ yêu cầu của thức ăn bổ sung.
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Thức ăn cơ bản:

Thức ăn giàu Protein:

- Bột ngũ cốc

-

Thịt, cá

- Khoai

-

Đậu đỗ

Thức ăn giàu Vitamin và

Thức ăn giàu năng lượng

Muối khoáng

-

Dầu, mỡ

-

Rau xanh

-

Đường

-

Quả

Sữa mẹ giữ vai trò trung tâm. Các loại thức ăn ở 4 ô xung quanh bổ sung
cho sữa mẹ tuỳ theo nhu cầu, mỗi ô có vị trí riêng của nó. Trong thức ăn bổ sung
đơn giản nhất thường gồm 2 thành phần, bột ngũ cốc phối hợp với bột đậu đỗ.
Tuy nhiên thức ăn bổ sung hoàn chỉnh cần đủ đại diện 4 ô trong hình vuông
thức ăn với tỷ lệ thích hợp.
- Đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em lớn lên theo tháng tuổi
Trẻ em là một cơ thể đang lớn nhanh, một đứa trẻ bình thường sau 6 tháng
cân nặng sẽ tăng gấp đôi, sau 12 tháng cân nặng sẽ tăng gấp 3 so với khi mới ra
đời. Vì vậy nhu cầu dinh dưỡng của trẻ tính theo đơn vị cân nặng cao hơn người
lớn mà sức ăn của trẻ lại có hạn. Chức năng miễn dịch của trẻ em chưa được đầy
đủ vì vậy các thiếu sót về vệ sinh trong thời kỳ ăn sam, cai sữa đều có thể gây ra ỉa
chảy.
Về năng lượng: thức ăn bổ sung có đậm độ năng lượng thích hợp vào
khoảng 1,5-2 Kcal/g. Nếu không đạt được cần phải cho ăn với lượng nhỏ nhiều
lần.
Về protit: đậm độ protit nghĩa là tỷ lệ % năng lượng do protit cung cấp
trong chế độ ăn nên đạt được từ 10%-14%. Protit cần đảm bảo chất lượng có đủ
axít amin cần thiết.
Về lipit: trong sữa mẹ 50% năng lượng do chất béo cung cấp. Chế độ ăn bổ
sung hoặc thay thế sữa mẹ ở ta thường có đậm độ năng lượng thấp là do ngèo chất
béo. Do đó, đưa chất béo dưới dạng các loại dầu mỡ vào chế độ ăn của trẻ em là
phương hướng hiện nay rất đáng quan tâm.
Ngoài ra cần có đủ các vitamin và chất khoáng: Hàm lượng các Vitamin
cần thiết trong sữa mẹ thay đổi tuỳ theo chế độ ăn của người mẹ, do đó chế độ ăn
của người mẹ khi có thai và cho con bú cần được đảm bảo. Các loại bột gạo xát
trắng thường mất hết Vitamin này trong khi bột đậu xanh thịt lợn nạc lại có nhiều.
Nhiều trường hợp bênh xảy ra do chế độ ăn của bà mẹ sau đẻ qúa kiêng khem làm
cho sữa nghèo Vitamin B1. Bệnh khô mắt do thiếu Vitamin A là một bệnh thiếu
dinh dưỡng nguy hiểm, rất hay gặp ở trẻ em suy dinh dưỡng và có thể gây ra mù
loà suốt đời. Lòng đỏ trứng, rau xanh và cá loại củ, quả có màu là nguồn của
Vitamin A và caroten quan trọng. Rau xanh và các loại củ, quả còn cung cấp cho
cơ thể trẻ Vitamin C. Phòng bệnh còi xương do thiếu Vitamin D phải kết hợp giữa
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chế độ ăn và tắm nắng hợp lý. Dưới tác dụng của các tia tử ngoại chất
dehydrocolexteron ở dưới da sẽ chuyển thành Vitamin D.
Các chất khoáng: trong sữa mẹ có các chất khoáng quan trọng đối với trẻ
như canxi và sắt (Fe) có hàm lượng thích hợp và dễ hấp thu. Chất sắt trong thức
ăn được hấp thu nhiều hay ít tuỳ thuộc loại thức ăn, chất sắt trong thức ăn động
vật được hấp thu nhiều nhất tiếp theo là đậu đỗ còn trong ngũ cốc được hấp thu ít.
Vitamin C có nhiều trong rau quả làm tăng hấp thu chất sắt.
4.4. Đảm bảo bổ sung đầy đủ vitamin A cho trẻ em và bà mẹ sau đẻ:
Trẻ em 6-36 tháng tuổi cần được bổ sung vitamin A liều cao 2 lần/năm. Các
bà mẹ sau đẻ cần được uống 1 liều vitamin A 200.000 IU trong vòng một tháng
sau đẻ (xem bài phòng chống thiếu vitamin A).
4.5. Thực hiện nuôi dưỡng tốt khi trẻ bị bệnh.
Như trên đã nêu, các bệnh nhiễm khuẩn nhất là tiêu chảy và viêm đường
hô hấp khá phổ biến và là nguyên nhân quan trọng dẫn đến suy dinh dưỡng. Vì
vậy, cần kết hợp với các hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ ốm cả về y tế và nuôi
dưỡng. Cần thay đổi những quan niệm không phù hợp như kiêng mỡ, kiêng rau
xanh khi trẻ bị tiêu chảy.
Lượng chất dinh dưỡng hấp thu thấp

Cân nặng giảm
Tăng trưởng kém
Giảm miễn dịch
Tổn thương niêm mạc

Kém ngon miệng
Chất dinh dưỡng hao hụt
Hấp thu kém
Chuyển hóa rối loạn

Tần suất mắc bệnh
Mức độ nặng của bệnh
Mức độ kéo dài của bệnh

Hình 6. Vòng suy dinh dưỡng – Nhiễm trùng
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4.6. Chăm sóc vệ sinh, phòng chống nhiễm giun
Đây là một điểm quan trọng. Trẻ cần được giữ sạch sẽ, rửa tay chân, tắm
rửa thường xuyên. Cần đảm bảo vệ sinh trong chế biến thức ăn và cho trẻ ăn.
Định kỳ tẩy giun cho trẻ theo chỉ định của y tế.
4.7. Tổ chức giáo dục, tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và tại các gia đình,
theo dõi biểu đồ phát triển.
Công tác giáo dục và tư vấn dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng
trong việc thay đổi hành vi nuôi dưỡng của các bà mẹ. Công tác này đòi hỏi sự
kiên trì và có phương pháp đúng (xem bài giáo dục dinh dưỡng). Các can thiệp chỉ
có hiệu quả bền vững nếu có kết hợp với giáo dục và tư vấn dinh dưỡng.
Một trong những công cụ của giáo dục dinh dưỡng là theo dõi biểu đồ phát
triển. Mặt khác, không như các bệnh nhiễm khuẩn, suy dinh dưỡng ở trẻ em tiến
triển quanh co khúc khuỷu, đến khi nhận thấy thường là giai đoạn muộn. Do đó,
vấn đề quan trọng là nhận biết sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời. Biểu đó
phát triển còn là công cụ như vậy. Theo dõi cân nặng định kỳ đứa trẻ đều hàng
tháng, đứa trẻ tăng cân đó là biểu hiện bình thường, cân đứng yên là biểu hiện đe
doạ, nếu xuống cân là biểu hiện nguy hiểm.
Theo dõi và sử dụng biểu đồ phát triển là công việc tự giác có ý thức của bà
mẹ chứ không phải là hoạt động chuyên môn kỹ thuật riêng của cơ quan y tế.
Trong phòng chống suy dinh dưỡng, vai trò người mẹ là trung tâm, biểu đồ phát
triển giúp họ đánh giá đúng đắn tình hình sức khoẻ của con họ.
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PHÒNG CHỐNG THIẾU VI TAMIN A VÀ BỆNH KHÔ MẮT
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
1. Phân tích được ý nghĩa của thiếu vitamin A đối với sức khoẻ cộng đồng.
2. Trình bày được nguyên nhân và các phương pháp đánh giá tình trạng thiếu vitamin
A.
3. Trình bày được cách phòng chống thiếu vitamin A
NỘI DUNG
1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ
Bệnh khô mắt do thiếu vitamin A là một bệnh được biết đến từ khá lâu. Cách
đây 3500 năm, người cổ Ai cập đã biết dùng gan động vật để điều trị bệnh quáng gà.
Điều này được danh y Hypocrate mô tả. Năm 1816 Magendie quan sát triệu chứng loét
giác mạc ở những con chó chỉ cho ăn đường và uống nước lọc. Năm 1860, Hubbenet
mô tả triệu chứng diễn biến từ giai đoạn quáng gà đến vảy kết mạc và loét giác mạc
mắt trên các em bé mồ côi ở Pháp. Năm 1863, Bitot một thày thuốc người Pháp mô tả
tổn thương vảy kết mạc kèm theo quáng gà ở trẻ em (sau này gọi là vệt Bitot). Năm
1904, Mori mô tả bệnh nhũn giác mạc ở Nhật bản dưới tên gọi “Hikan” . Vào năm
1920, các biểu hiện lâm sàng của thiếu vitamin A và phương pháp điều trị lần đầu tiên
được nêu ra một cách hệ thống. Năm 1975, một tổ chức có tên là Nhóm tư vấn quốc tế
về vitamin A được thành lập. Tổ chức này vừa kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và tổ
chức hội nghị lần thư 20 tại Việt nam vào 2/2001. Dưới đây là một số thuật ngữ:
Khô mắt bao gồm tất cả các tổn thương bệnh lý ở mắt như tổn thương kết mạc,
giác mạc, võng mạc mắt do thiếu vitamin A
Thiếu vitamin A gồm biểu hiện nặng là khô mắt nhưng bao hàm rộng hơn, biểu
hiện ở các chỉ tiêu tiền lâm sàng như hàm lượng vitamin A trong máu thấp, dự trữ
vitamin A thiếu hụt, khẩu phần ăn vào thấp so với nhu cầu.
Tình trạng vitamin A: biểu hiện tổng dự trữ vitamin A trong cơ thể.
Bổ sung vitamin A: đưa vitamin A dạng chế phẩm dược vào cơ thể, thông
thường là đường uống.
2. Ý NGHĨA SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
Vào giữa thập kỷ 90, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng gần 3 triệu trẻ
em có biểu hiện lâm sàng khô mắt do thiếu vitamin A và có tới 251 triệu trẻ em bị thiếu
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vitamin A tiền lâm sàng. Cũng theo một thông báo của tổ chức trên, năm 1997 có 41
nước còn tồn tại các thể lâm sàng bệnh khô mắt và 49 nước khác vẫn còn tình trạng
thiếu vitamin A tiền lâm sàng.
Ở Việt Nam, những năm 80, tỷ lệ khô mắt có tổn thương giác mạc ở trẻ em
trước tuổi đi học cao hơn ngưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 7 lần và ước
tính mỗi năm khoảng 5000-6000 trẻ bị mù loà do khô mắt (Điều tra của Viện Dinh
dưỡng, Viện Mắt). Như vậy, thiếu vitamin A là vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng
quan trọng ở nước ta.
Bảng 1. Tỷ lệ bệnh khô mắt ở trẻ em dưới 5 tuổi năm 1988 (%)
Biểu hiện lâm sàng
Quáng gà (XN)
Vệt bitot (X1B)
Khô nhuyễn giác mạc
(X2,X3A,X3B)
Sẹo giác mạc (XS)

Tỉ lệ mắc
bệnh (%)
0,37

Ngưỡng ý nghĩa SKCĐ của
WHO (1981)
> 1%

0,16
0,07

> 0,5%
> 0,01%

0,12

> 0,05%

Từ năm 1988, Việt nam bắt đầu triển khai chương trình phòng chống thiếu
vitamin A và năm 1993, mở rộng bổ sung vitamin A liều cao định kỳ ra phạm vi cả
nước. Năm 1994, điều tra đánh giá cho thấy, các thể lâm sàng đã giảm hẳn nhưng từ đó
đến nay, thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em còn tồn tại và thiếu vitamin A ở bà mẹ
nuôi con bú cũng là vấn đề cần quan tâm. Tổ Chức Y tế Thế giới (1997) đã xếp nước ta
vào danh sách trong số 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm
sàng ở mức độ nặng. Các điều tra mới đây của Viện Dinh dưỡng (2001) cho thấy tỷ lệ
thiếu vitamin A tiền lâm sàng (retinol huyết thanh 0,70µmol/l) còn cao và chênh lệch
giữa các vùng. Một số địa phương miền núi, tỷ lệ này lên tới trên 20%.
Những hiểu biết mới đây về ý nghĩa của việc cải thiện tình trạng vitamin A đối
với sức khoẻ cộng đồng:
-

Bổ sung vitamin A trên quần thể trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A làm giảm 23% tỷ lệ
tử vong.

-

Bổ sung vitamin A làm giảm tử vong ở trẻ bị mắc bệnh Sởi.

-

Bổ sung β-carotene hay vitamin A làm giảm tử vong mẹ.

-

Bổ sung vitamin A làm giảm thiếu máu (do cơ chế tăng huy động sắt trong cơ thể).
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3. NGUYÊN NHÂN THIẾU VITAMIN A
3.1. Thiếu hụt khẩu phần vitamin A ăn vào:
Do khẩu phần ăn bị thiếu hụt vitamin A: một chế độ ăn nghèo nàn, nhất là ít
thức ăn động vật và các thức ăn có chứa nhiều tiền vitamin A (caroten) thường xảy ra
trong giai đoạn trẻ ăn bổ sung. Thiếu dầu mỡ làm giảm hấp thu vitamin A. Sữa mẹ là
nguồn vitamin A quan trọng của trẻ nhỏ. Trẻ không được bú mẹ rất dễ bị thiếu vitamin
A.
Trong khẩu phần ăn vitamin A tồn tại ở hai dạng: retinol và carotenoid, trong đó
đáng chú ý là β-carotene. Retinol chỉ có trong các thức ăn nguồn gốc động vật còn βcarotene có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật như rau lá mầu xanh thẫm hay qủa
mầu vàng. Theo những tính toán truyền thống, khi ăn vào cơ thể, trung bình 1/3 số βcarotene được hấp thu tại ruột non, sau đó tại tế bào thành ruột cứ 2 phân tử β-carotene
cho phân tử retinol. Như vậy cần có 6 mcg β-carotene trong thức ăn để có 1 mcg
retinol. Hiện nay, hệ số chuyển đổi trên đang được xem xét lại, có thể sẽ được tổ chức
Y tế thế giới công bố trong thời gian tới. Sự xem xét này cho thấy
Vitamin A và β-carotene tan trong dầu nên chất béo trong bữa ăn, nhất là khi có
trên 10 g có thể làm tăng hấp thu β-carotene.
Ở những nước có bệnh khô mắt do thiếu vitamin A lưu hành thường có chế độ
ăn thấp vitamin A, bình quân đầu người/ngày thường chỉ xung quanh 250 mcg, ví dụ
như ở Mozambique: 200 mcg/ người/ gày, Bangladesh: 240 mcg/người/ngày. Tại Việt
nam, điều tra gần đây cho thấy khẩu phần vitaimin A ăn của trẻ dưới 5 tuổi chỉ đạt 3050% nhu cầu đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.
Bảng 2. Nhu cầu của khẩu phần vitamin A cho trẻ trước tuổi học đường
theo đề nghị của Viện dinh dưỡng (1997):
Đối tượng

Nhu cầu đề nghị của VDD (mcg/ngày)

Trẻ 3-<6 tháng

325

Trẻ 6-12 tháng

350

Trẻ 1- 6 tuổi

400

3.2. Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng
Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng rất phổ biến ở các nước nghèo. Các bệnh nhiễm
khuẩn, ký sinh trùng sau đây có liên quan nhiều tới thiếu vitamin A:
-

Sởi

-

Tiêu chảy

-

Viêm đường hô hấp
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-

Nhiễm giun nặng, nhất là giun đũa cũng là nguyên nhân của thiếu vitamin A

Sởi gây thiếu vitamin A vì khi mắc sởi, nhu cầu vitamin A của cơ thể tăng cao.
Vi rút sởi tác động mạnh vào hệ thống niêm mạc, do đó rất cần vitamin A bảo vệ. Mặc
khác sởi có thể có các biến chứng nặng nề có thể dẫn tới suy dinh dưỡng toàn thân.
Tiêu chảy gây giảm hấp thu vitamin A ở ruột. Gần đây, người ta thấy cả tiêu chảy cấp
tính và nhiễm khuẩn hô hấp cũng có thể gây mất vitamin A qua phân và nước tiểu
(Stephenson 1994).
Nhiễm ký sinh trùng đường ruột nhất là nhiễm giun đũa là một bệnh phổ biến
trên thế giới. Khi bị nhiễm giun đũa, khả năng hấp thu vitamin A bị giảm. Tẩy giun có
ý nghĩa cải thiện tình trạng vitamin A.
3.3. Suy dinh dưỡng protein-năng lượng
Trẻ em bị suy dinh dưỡng thường kèm theo thiếu vitamin A. Thiếu protein sẽ
ảnh hưởng tới chuyển hoá, vận chuyển và sử dụng vitamin A trong cơ thể. Một chế độ
ăn nghèo protein thường nghèo vitamin A. Ngoài ra, thiếu các vi chất khác như kẽm
cũng ảnh hưởng tới chuyển hoá vitamin A trong cơ thể.
4. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VITAMIN A
4.1. Đánh giá lâm sàng thiếu vitamin A và bệnh khô mắt.
Thiếu vitamin A nhẹ làm giảm phát triển cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm
trùng do giảm đề kháng. Thiếu vitamin A nặng gây các biểu hiện lâm sàng, quan trọng
nhất là các tổn thương ở mắt, có thể gây mù loà vĩnh viễn. Triệu chứng lâm sàng do
thiếu vitamin A đã được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại theo các giai đoạn như sau:
-

Quáng gà: (ký hiệu là XN) Quáng gà là biểu hiện sớm nhất của bệnh khô mắt do
thiếu vitamin A. Quáng gà là hiện tượng giảm thị lực trong điều kiện thiếu ánh
sáng.
Muốn phát hiện được triệu chứng này ở trẻ em, phải chú ý khai thác biểu hiện
quáng gà của trẻ em qua hỏi bố mẹ. Chiều chập choạng tối, trẻ mắc bệnh thường
trở nên nhút nhát, chỉ ngồi yên tại chỗ, không dám đi lại hoặc chạy theo bạn đùa
nghịch. Những trẻ lớn hơn nếu mắc bệnh thường đi lại khó khăn vào buổi tối, hay
vấp ngã, đi lại trong nhà phải lần tường, hay va vấp vào những đồ vật để trong nhà
như nồi niêu, bàn ghế. Những trẻ bé hơn chưa biết đi thì không biết tìm nhặt đồ
chơi vào buổi tối, không biết tìm và cầm đúng thức ăn khi mẹ đưa cho mà phải
quờ quạng, đôi khi vào buổi tối, trẻ có thể theo người khác tưởng nhầm là mẹ.
Quáng gà do thiếu vitamin A nếu được điều trị bằng vitamin A liều cao sẽ khỏi
nhanh chóng sau 2-3 ngày. Có thể gặp những trường hợp quáng gà do bệnh lý nhãn
khoa, không do thiếu vitamin A, nhưng thường hiếm gặp ở trẻ em.

-

Vệt Bitot: (ký hiệu là X1B) là những vệt trắng bóng trên màng tiếp hợp, thường có
hình tam giác, như bọt xà phòng, hay gặp ở kết mạc chỗ sát rìa giác mạc, vị trí 3 giờ
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hoặc 9 giờ, có thể có cả ở 2 mắt. Vệt Bitot chính là những đám tế bào biểu mô kết
mạc bị khô, dày lên, sừng hoá và bong vảy. Vệt Bitot là triệu chứng đặc hiệu của
tổn thương kết mạc do thiếu vitamin A.
-

Khô giác mạc: (ký hiệu là X2) giác mạc trở lên mất độ bóng sáng, mờ đục như làn
sương phủ, có thể sần sùi, giảm cảm giác của giác mạc. Khô giác mạc hay xảy ra ở
nửa dưới giác mạc. Khô giác mạc hay kèm theo khô kết mạc, có khi kèm vệt Bitot.
Biểu hiện quan trọng nhất là trẻ sợ ánh sáng, hay cụp mắt, nhìn xuống, ra sáng
thường nhắm mắt. Nếu được phát hiện và điều trị ngay, có thể hồi phục hoàn toàn
mà không để lại di chứng. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn tới loét giác
mạc gây biến chứng nặng nề. Vì vậy phải coi như là một cấp cứu, cần xử trí sớm.

-

Loét nhuyễn giác mạc: (ký hiệu là X3) Loét giác mạc là sự mất tổ chức một phần
hay tất cả các lớp của giác mạc. Khi khô loét giác mạc chưa sâu, chưa bị bội nhiễm
nặng cần phải điều trị tích cực và kịp thời thì vết loét sẽ liền nhanh, sẹo để lại nhỏ
và mỏng, thị lực sẽ giảm ít. Tuỳ theo phạm vi loét trên bề mặt giác mạc mà người ta
chia ra: loét giác mạc dưới 1/3 diện tích giác mạc (X3A) và loét giác mạc trên 1/3
diện tích giác mạc (X3B). Trường hợp loét sâu và rộng, giác mạc dễ bị thủng gây
phòi mống mắt, teo nhãn cầu.

-

Sẹo giác mạc do khô mắt: (ký hiệu là XS) là di chứng sau khi bị loét giác mạc, tùy
theo vị trí và mức độ sẹo ( sẹo lồi, sẹo dúm) sẽ ảnh hưởng đến thị lực hoặc gây mù
không hồi phục.

-

Tổn thương đáy mắt do khô mắt: (ký hiệu là XF): là tổn thương của võng mạc do
thiếu vitamin A, biểu hiện tình trạng thiếu vitamin A mạn tính. Tổn thương này
thường gặp ở trẻ tuổi đi học, có thể kèm theo quáng gà. Soi đáy mắt thấy hình ảnh
võng mạc xuất hiện các chấm nhỏ màu trắng hoặc vàng nhạt rải rác, dọc theo các
mạch máu võng mạc. Điều trị bằng vitamin A sẽ hồi phục nhanh chóng.

4.2. Đánh giá về hóa sinh:
Mức vitamin A tích trữ ở gan là chỉ tiêu tốt nhất để đánh giá về tình trạng
vitamin A. Tuy vậy, xét nghiệm này khó thực hiện. Trong cơ thể, vitamin A hầu như
tích lũy ở gan (90%), do đó các xét nghiệm về hàm lượng vitamin A trong huyết
thanh chỉ có giá trị tương đối, vì ngay khi dự trữ ở gan đã thay đổi khá nhiều, nó vẫn
giữ ở mức tương đối ổn định nhờ một cơ chế điều hòa.
Khi mức vitamin A trong huyết thanh dưới 20 mcg/dl (<0,70µmol/L) chứng tỏ
cơ chế điều hòa đã mất hiệu lực phản ánh tình trạng vitamin A ở giới hạn thấp. Khi
vitamin A trong huyết thanh dưới 10 mcg/dl (<0,35µmol/L) phản ánh dự trữ vitamin A
đã cạn và tỷ lệ có biểu hiện lâm sàng khô mắt cao lên. Hiện nay, chỉ tiêu vitamin A
trong sữa mẹ (<1.05 µmol/L) cũng được tổ chức quốc tế về vitamin A (IVACG) coi
đây là chỉ tiêu đánh giá thiếu vitamin A ở cộng đồng.
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4.3. Điều tra khẩu phần:
Bệnh khô mắt do thiếu vitamin A thường gặp ở trẻ em dưới 6 tuổi là lứa tuổi
có nhu cầu cao và chế độ ăn thường nghèo các thức ăn chứa nhiều vitamin A . Do đó,
hỏi tiền sử về ăn uống hoặc điều tra khẩu phần là việc cần thiết, tuy vậy không dễ
dàng nhất là đối với trẻ bé. Trong điều tra ăn uống cần chú ý tìm hiểu nuôi con bằng
sữa mẹ, các nguồn thức ăn giàu vitamin A và caroten sẵn có ở địa phương, tình hình
dao động theo mùa và tập quán ăn uống đặc biệt là cách cho trẻ ăn sam, cách cho ăn
khi trẻ bị ỉa chảy và các bệnh nhiễm trùng. Dưới đây là một số chỉ tiêu gợi ý để đánh
giá mức vitamin A trong khẩu phần và sinh hoá ở trẻ em:
Bảng 3. Chỉ tiêu đánh giá tình trạng dinh dưỡng vitamin A ở trẻ em
Tình
VitaminA
Vita. A
Vita. A
Biểu hiện lâm sàng
trạng trong khẩu
ở gan
Huyết thanh
phần
(mg/kg)
(mcg/100ml)
(mcg/ngày)
Tốt
Trên 20
Trên 400
Trên 20
( >0,70
Không
µmol/ L)
Vùng
Có thể có biểu hiện chậm
ranh
10-20
lớn, ăn kém ngon, giảm
giới
200-400
10-20
(0,35-0,70
giảm sức đề kháng với
nhiễm trùng
µmol/ L)
Vùng
Dưới 10
Xuất hiện các biểu hiện
bệnh lý Dưới 200
Dưới 10
(<0,35
lâm sàng (quáng gà, nhũn
giác mạc)
µmol/ L)
Chỉ tiêu về mắc bệnh ở trẻ em (từ 6 tháng đến 6 tuổi) để xác định tầm quan trọng
của bệnh khô mắt (theo Tổ chức Y tế Thế giới, 1992):
Vệt Bitôt (X1B)
> 0,5%
Khô giác mạc/ loét giác mạc/nhũn giác mạc (X2/X3A/X3B)

> 0,01%

Sẹo giác mạc do khô mắt (XS)

> 0,05%

Ngoài ra có các chỉ tiêu hoá sinh có giá trị hỗ trợ:
Hàm lượng Vitamin A trong huyết thanh < 0,35 µmol/ L

> 5%

Hàm lượng vitamin A trong sữa mẹ < 1.05 µmol/ L

> 10%

Khi tỷ lệ mắc bệnh vượt quá một trong 3 chỉ tiêu lâm sàng nói trên có thể kết
luận có vấn đề thiếu vitamin A và bệnh khô mắt có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng.
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5. PHÒNG CHỐNG THIẾU VITAMIN A
Chương trình phòng chống thiếu vitamin A và bệnh khô mắt được triển khai với
sự phối hợp của Viện Dinh dưỡng, Viện Mắt TW và Viện Nhi TW. Bắt đầu từ khi hình
thành chương trình (1988), Ban Chủ nhiệm chương trình đã đề ra 3 mục tiêu:
-

Từng bước hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh trước hết là các biến chứng gây mù lòa, tiến tới
thanh tóan bệnh này vào những năm 2000.

-

Nâng cao dần mức vitamin A, carotene và chất béo trong khẩu phần ăn, nhất là của
bà mẹ và trẻ em.

-

Tăng cường sự hiểu biết bệnh này trong nhân dân và trong đội ngũ cán bộ y tế
nhằm phát hiện, xử lý kịp thời và biết cách đề phòng.
Hoạt động phòng chống thiếu vitamin A bao gồm các điểm sau đây:

5.1. Huấn luyện, bổ túc thêm cho cán bộ y tế nhất là các ngành dinh dưỡng, mắt, nhi
để tham gia vào các cuộc đIều tra, giám sát, đánh giá chương trình.
5.2. Giáo dục cho nhân dân trước hết là các bà mẹ về nguyên nhân, hậu quả và
cách phòng bệnh thông qua hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ hợp lý, cải thiện bữa ăn
gia đình:
Chế độ ăn hàng ngày cần cung cấp đủ vitamin A. Trước hết, thực hiện nuôi con
bằng sữa mẹ vì sữa mẹ là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất đối với trẻ nhỏ. Chế độ
ăn của trẻ cần có thức ăn động vật như trứng, cá, thịt và đủ dầu, mỡ để hỗ trợ hấp thu
vitamin A. Thực hiện đa dạng hoá bữa ăn của gia đình là biện pháp dài hạn giải quyết
vấn đề thiếu vitamin A. Thực hiện giáo dục truyền thông đại chúng, hướng dẫn thực
hành để các gia đình biết cách phòng chống thiếu vitamin A thông qua ăn uống và
chăm sóc sức khoẻ.
5.3. Tạo nguồn thực phẩm tại gia đình, thực hiện “ô dinh dưỡng” trong vườn-aochuồng gia đình. Ở nước ta, các loại rau có hàm lượng caroten đáng chú ý là rau
muống, xà lách, rau ngót, rau diếp, rau dền, hành lá, hẹ lá, rau thơm, các loại củ quả
như gấc, cà rốt, qủa chín như đu đủ, xoài...chú ý tới gà hoặc vịt đẻ trứng cho bữa ăn bổ
sung của trẻ.
5.4. Bổ sung viên nang vitamin A liều cao:
Bổ sung vitamin A liều cao là thực hiện cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao
được uống vitamin A định kỳ, thông thường 4-6 tháng một lần. Đối tượng được bổ
sung vitamin A tuỳ theo tình trạng cụ thể như hiện nay ở nước ta bổ sung vitamin A
liều cao áp dụng cho trẻ 6-36 tháng tuổi 6 tháng một lần và các bà mẹ ngay sau sinh.
Phác đồ bổ sung như sau: trẻ 6-36 tháng tuổi được uống viên nang 200.000 UI (đơn vị
quốc tế) mỗi năm 2 lần (đối với trẻ dưới 12 tháng cho uống viên nang 100.000 đơn vị
mỗi lần).
158

Chú ý: Đối với trẻ phát hiện bị khô mắt cần phải được điều trị nhanh chóng, kịp
thời. Tất cả các trường hợp mắc bệnh từ quáng gà, khô kết mạc, vệt Bitot đến khô loét
giác mạc đều được cấp tốc điều trị theo phác đồ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới:
-

Ngay lập tức : cho uống 200.000 đơn vị quốc tế vitamin A

-

Ngày hôm sau: uống tiếp 200.000 đơn vị quốc tế vitamin A.

-

Một tuần sau: uống nốt 200.000 đơn vị quốc tế vitamin A.

Trẻ dưới 12 tháng dùng nửa liều trên (mỗi lần uống 100.000 đơn vị quốc tế
vitamin A).
5.5. Giám sát các bệnh nhiễm khuẩn
Phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn có một ý nghĩa rất quan trọng trong phòng
chống thiếu vitamin A. Do đó, công tác phòng chống bệnh thiếu vitamin A cần nằm
trong chương trình phòng chống các bệnh thiếu dinh dưỡng và nhiễm khuẩn và được
triển khai lồng ghép chặt chẽ với các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng
chống các bệnh nhiễm khuẩn. Phòng chống thiếu vitamin A cần phối hợp với phòng
chống suy dinh dưỡng, không những thực hiện tốt cho đối tượng trẻ em mà cần quan
tâm đến cải thiện tình trạng vitamin A ở người mẹ.
5.6. Tăng cường vitamin A trong một số thực phẩm:
Hiện nay, giải pháp này được nhiều nước nhìn nhận như là giải pháp lâu dài để
phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng nói chung và phòng chống thiếu vitamin A nói
riêng. Giải pháp này đã thành công ở nhiều nước:
-

Tăng cường vitamin A vào đường (các nước Trung Mỹ)

-

Tăng cường Vitamin A vào dầu ăn (Philippines, Indonesia...)

-

Tăng cường vitamin A trong mỳ ăn liền, thức ăn nhanh (Thái lan)

Nước ta bắt đầu quan tâm tới thử nghiệm tăng cường vitamin A vào đường.
Trong thời gian tới, có thể sẽ thực hiện việc tăng cường vitamin A và sắt vào thức ăn
bổ sung (bột dinh dưỡng) trẻ em.
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PHÒNG CHỐNG THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
1. Phân tích được ý nghĩa của bệnh thiếu máu do thiếu sắt đối với sức khoẻ cộng
đồng.
2. Trình bày được nguyên nhân, phương pháp đánh giá và phòng bệnh thiếu máu do
thiếu sắt.
NỘI DUNG
1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ
Đầu thế kỷ XVIII, lần đầu tiên người ta khám phá ra sắt có mặt trong máu qua thí
nghiệm máu khô bị hút bởi nam châm. Menghini đã chứng minh sắt là một thành phần
của máu. Năm 1832, lần đầu tiên có thông báo của bác sĩ Blaud về kết quả điều trị viên
sắt cho bệnh nhân bị thiếu máu nhược sắc. Vào năm 1882 giáo sư Bunge là người đầu
tiên xác định hàm lượng sắt trong thực phẩm. Năm 1920, Whipple đã chứng minh gan
nấu chín có hiệu quả hơn sắt vô cơ trong việc tái tạo hồng cầu. Mười hai năm sau, 1932
Catle và cộng sự đã thành công trong việc sử dụng sắt vơ cơ để tổng hợp huyết cầu tố,
mở ra khả năng bổ sung chế phẩm sắt cho bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt. Gần đây, với
các kỹ thuật đồng vị như sử dụng Fe55, Fe59 người ta đã tìm hiểu đầy đủ hơn con đường
hấp thu, chuyển hoá của sắt trong cơ thể người và động vật.
Thiếu máu thiếu sắt được quan tâm tới từ khá lâu. Trong các bệnh thiếu vi chất dinh
dưỡng, có thể thiếu máu thiếu sắt là vấn đề rộng lớn và giải quyết khó khăn hơn cả.
Mặc dù gây hậu quả xấu đối với sức khoẻ nhưng triệu chứng lâm sàng của thiếu máu
thiếu sắt tiềm ẩn, không nổi bật nên ít gây chú ý đối với mọi người. Năm 1968, Tổ
chức Y tế thế giới đã đưa ra phân loại và nhận định ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng. Nhóm
tư vấn quốc tế về thiếu máu dinh dưỡng được thành lập vào những năm 70. Hiện nay
nhiều nước đang triển khai chương trình phòng chống thiếu máu. Dưới đây là một số
thuật ngữ:
Thiếu máu dinh dưỡng là tình trạng bệnh lý xảy ra khi hàm lượng Hemoglobin
trong máu xuống thấp hơn bình thường do thiếu một hay nhiều chất dinh dưỡng cần
thiết cho quá trình tạo máu, bất kể do nguyên nhân gì Theo Tổ chức Y tế thế giới
(TCYTTG).
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Thiếu sắt là tình trạng thiếu hụt dự trữ sắt trong cơ thể, có thể biểu hiện thiếu máu
hoặc chưa có biểu hiện thiếu máu.
Thiếu máu do thiếu sắt là loại thiếu máu dinh dưỡng hay gặp nhất, xảy ra cùng một
lúc với tình trạng thiếu sắt và thiếu máu. Thiếu máu thiếu sắt có thể kết hợp với thiếu
axit folic, thiếu vitamin B12.
Thiếu sắt là nguyên nhân chủ yếu của thiếu máu dinh dưỡng ở nước ta cũng như
nhiều nước đang phát triển. Vì vậy, phần trình bày ở đây đi sâu về thiếu máu do thiếu
sắt.
2. Ý NGHĨA SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
Người ta ước tính toàn thế giới có tới hơn 2 tỷ người bị thiếu sắt, trong số này,
một tỷ hai trăm triệu người có biểu hiện thiếu máu. Thiếu máu hay gặp ở các nước
đang phát triển. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở châu Phi, Nam Á rồi đến Mỹ La tinh, còn
các nước vùng khác thấp hơn. Thiếu máu hay gặp nhất ở phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi
sinh đẻ và trẻ em nhỏ. Cần chú ý thêm rằng thiếu máu chỉ là giai đoạn cuối cùng của
một quá trình thiếu sắt tương đối dài với nhiều ảnh hưởng bất lợi với sức khỏe và thể
lực.
Năm 1995, cuộc điều tra toàn quốc cho thấy tỷ lệ thiếu máu phổ biến ở tất cả
các vùng trong cả nước, tỷ lệ thiếu máu cao ở cả phụ nữ không có thai (45%), phụ nữ
có thai (53%) và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 2 tuổi (60%). Khẩu phần ăn nghèo chất
sắt và tình trạng nhiễm giun móc cao ở nhiều vùng là nguyên nhân quan trọng của
thiếu máu dinh dưỡng ở nước ta. Thiếu máu dinh dưỡng được xác định là một vấn đề
sức khỏe cộng đồng quan trọng của bà mẹ và trẻ em nước ta, tác động tới một bộ phận
lớn dân cư trong cộng đồng cần phải được quan tâm đặc biệt và triển khai kịp thời các
biện pháp phòng chống.
Vào năm 2000, kết quả điều tra đánh giá cho thấy tác động của các can thiệp
dinh dưỡng, y tế và những cải thiện về tình trạng kinh tế-xã hội trong những năm gần
đây đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên, thiếu máu dinh
dưỡng vẫn là một vấn đề dinh dưỡng quan trọng hàng đầu ở nước ta. Tỷ lệ thiếu máu
dao động nhiều theo địa phương nói lên tính phức tạp của các căn nguyên đóng góp
vào tình trạng thiếu máu.
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Bảng 1. Tỷ lệ thiếu máu qua các cuộc điều tra 1995 và năm 2000 ở Việt nam.
Điều tra 1995
Điều tra 2000
Nhóm tuổi

0 - 5 tháng
6-23 tháng

% thiếu
máu
61,0
59,5

Hb trung
% thiếu
bình
máu
10,61
57,2
10,57
51,2

Hb trung bình

24-60 tháng
0 - 60 tháng

28,2
45,3

11,53
11,02

19,0
34,1

11,82
11,32

Phụ nữ không có thai
Phụ nữ có thai

40,2
52,7

12,08
10,82

24,3
32,2

12,74
11,51

Nam giới

15,7

14,17

9,4

14,76

10,75
10,74

3. NGUYÊN NHÂN THIẾU MÁU DINH DƯỠNG DO THIẾU SẮT
3.1. Nhu cầu sắt:
Lượng sắt trong cơ thể rất ít, chỉ vào khoảng 2,5 gam ở nữ và 4gam ở nam, tuy
vậy nó giữ vai trò sinh học rất quan trọng. Chuyển hóa gần như khép kín cơ thể rất tiết
kiệm sắt nhưng mỗi ngày vẫn bị hao hụt một ít theo các con đường khác nhau.
Ở người trưởng thành, lượng sắt mất đi vào khoảng 0,9 mg mỗi ngày ở nam (65
kg) và 0,8 mg mỗi ngày ở nữ (55 kg). ở phụ nữ độ sinh đẻ, lượng sắt mất theo kinh
nguyệt dao động khá nhiều, trung bình khoảng 0,4 - 0,5 mg mỗi ngày. Như vậy, ở phụ
nữ lứa tuổi này tổng lượng sắt mất trung bình mỗi ngày là 1,25 mg và có khoảng 5%
chị em cao hơn 2,4 mg.
Ở phụ nữ có thai tuy không mất sắt theo hành kinh nhưng cần sắt để bổ sung
cho rau, thai nhi và tăng khối lượng máu của người mẹ với nhu cầu toàn bộ là 1000mg.
Nhu cầu đó không phân phối đều trong thời kỳ có thai mà tập trung vào những tháng
cuối, lên tới 6,3 mg/ngày. Đó là nhu cầu lớn không thể thỏa mãn được nếu chỉ dựa vào
chế độ ăn, trừ phi cơ thể có một lượng dự trữ sắt khá lớn. Do đó, ở các nước đang phát
triển cần phải bổ sung viên sắt cho phụ nữ có thai vào các tháng cuối của thời kỳ có
thai để tránh tình trạng thiếu máu xuất hiện.
Sự hiểu biết nhu cầu sắt của cơ thể cũng như giá trị sinh học của sắt trong thức
ăn sẽ giúp chúng ta giải thích vì sao một số đối tượng như phụ nữ có thai, phụ nữ lứa
tuổi sinh đẻ lại có nguy cơ cao về thiếu máu dinh dưỡng. Nhu cầu khi có thai tùy thuộc
vào tình trạng sắt của cơ thể trước khi có thai và tháng có thai.
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Bảng 2. Nhu cầu sắt hấp thu hàng ngày (mg) theo nhu cầu đề nghị
của Viện Dinh dưỡng (1997)
Nhóm tuổi
Trẻ em: 4 tháng - 1 tuổi
− 1-2 tuổi
− 2-6 tuổi
− 6-12 tuổi
Nam thiếu niên: 12-16
Nữ thiếu niên: 12-16
Nam trưởng thành
Nữ trưởng thành:
− Tuổi hành kinh
− Tuổi mãn kinh
− Cho con bú

Cân nặng (kg)
8
11
16
29
53
51
65

Nhu cầu (mg)
0,96
0,61
0,70
1,17
1,82
2,02
1,14

55
55
55

2,39
0,96
1,31

3.2. Nguồn sắt trong thức ăn:
Trong thức ăn sắt ở dưới dạng Hem và không ở dạng Hem. Hem là thành phần
của Hemoglobin và Myoglobin do đó có trong thịt, cá và máu. Tỷ lệ hấp thu sắt loại
này 20 - 30%. Sắt không ở dạng Hem chủ yếu có ở ngũ cốc rau, củ và các loại hạt có tỷ
lệ hấp thu ít hơn và tùy theo sự có mặt của các chất hỗ trợ hay ức chế trong khẩu phần.
Các chất hỗ trợ hấp thu sắt là: vitamin C, các thức ăn giàu protein. Các chất ức chế hấp
thu sắt là các phytat, polyphenol, tanin. Ngoài ra tình trạng sắt trong cơ thể cũng ảnh
hưởng tới hấp thu sắt.
3.3. Tình trạng mắc các bệnh nhiễm khuẩn, ký sinh trùng:
Các bệnh nhiễm khuẩn cấp hoặc mãn tính đều gây kém hấp thu sắt. Nhiễm
khuẩn làm cho trẻ ăn kém ngon miệng, không thèm ăn trong khi nhu cầu sắt cơ thể
tăng lên so với khi bình thường. Các bệnh ký sinh trùng như giun móc, giun đũa, giun
tóc, sán đều có thể đưa đến thiếu máu. Đáng chú ý là nhiễm giun móc còn bị mất máu
do giun móc hút máu và gây chảy máu do giun làm tổn thương thành ruột, dạ dày.
4. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT
4.1. Biểu hiện lâm sàng của thiếu máu thiếu sắt:
Biểu hiện lâm sàng của thiếu máu thiếu sắt thường rất nghèo nàn, lặng lẽ. Chính
vì vậy mà thiếu máu thiếu sắt thực sự là một bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng tiềm ẩn.
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Người bị thiếu máu có thể không tự nhận ra mình có bệnh, điều đó cho thấy sự
khó khăn trong phòng chống bệnh này ở cộng đồng. Biểu hiện của thiếu máu nhẹ làù:
mệt mỏi, mất ngủ, kém tập trung. Đối với trẻ em, biểu hiện của thiếu máu là: nhận thức
chậm, trí nhớ kém, trong lớp hay ngủ gật. Khi bị thiếu máu nặng có thể xuất hiện các
triệu chứng sau: hoa mắt, chóng mặt, khó thở khi lao động gắng sức, dễ mắc các bệnh
nhiễm khuẩn. Khám: da xanh, niêm mạc nhợt (niêm mạc mắt, lợi), móng tay khum
hình thìa, đầu lưỡi có một đám những hạt sắc tố đỏ sẫm, lòng bàn tay nhợt nhạt. Các
triệu chứng trên thường là thiếu máu rất nặng hoặc đã kéo dài.
4.2. Xét nghiệm chẩn đoán thiếu máu dinh dưỡng ở cộng đồng:
Xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán thiếu máu là định lượng hemoglobin
(Hb) và dựa vào ngưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) để chẩn đoán thiếu
máu. Năm 1989, ngưỡng phân loại thiếu máu theo Hb (g/dl) như sau:
Trẻ em 6 tháng đến 5 tuổi

11.0

Trẻ em 5-14 tuổi

12.0

Phụ nữ không có thai

12.0

Phụ nữ có thai

11.0

Nam giới

13.0

Hiện nay TCYTTG đề nghị ngưỡng để coi là thiếu máu như sau (1998):
Nhóm tuổi, giới

Ngưỡng Hemoglobin

Ngưỡng

(g/dL)

Hematocrit (%):

Trẻ em 6 tháng đến 5 tuổi

11.0

33

Trẻ em 5-11 tuổi

11.5

34

Trẻ em 12-13 tuổi

12.0

36

Phụ nữ không có thai

12.0

36

Phụ nữ có thai

11.0

33

Nam giới

13.0

39

Tuy nhiên, đánh giá tỷ lệ thiếu máu chưa thể chẩn đoán được nguyên nhân thiếu
máu do đó cần có thêm các xét nghiệm để chẩn đoán thiếu sắt. Khi điều kiện cho phép
tiến hành, có thể làm định lượng Ferritin huyết thanh, transferrin, transferin receptor.
Ở người bình thường, lượng ferritin trong huyết thanh là 70 µg/dl. Khi ferritin trong
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huyết thanh dưới 20 µg/dl được coi là thiếu dư trữ sắt, dưới 12µg/dl được coi là cạn
kiệt dự trữ sắt.
5. PHÒNG CHỐNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT
Phòng chống thiếu máu đã được thế giới quan tâm từ lâu. Tổ chức tư vấn quốc
tế về thiếu máu dinh dưỡng (INACG) là một tổ chức kỹ thuật đến nay đã tổ chức nhiều
cuộc họp, thường phối hợp với tổ chức tư vấn vitamin A (IVACG) đưa ra các khuyến
nghị quan trọng về lĩnh vực này. Ở nước ta, cuối những năm 80 có các cuộc điều tra
nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng về tình hình thiếu máu. Đầu những năm 90, hoạt
động bổ sung viên sắt thực hiện phối hợp với dự án thức ăn bổ sung PAM/3844. Từ
năm 1993, Bộ Y tế có quyết định triển khai chương trình phòng chống thiếu máu ở
Việt nam. Năm 1995, cuộc điều tra thiếu máu tòan quốc đã được tiến hành. Các hoạt
động phòng chống thiếu máu dinh dưỡng bao gồm:
5.1. Giáo dục dinh dưỡng thực hiện đa dạng hoá bữa ăn:
Cần làm cho mọi người thấy được và quan tâm tới thiếu máu thiếu sắt. Giáo dục
và phổ biến cho mọi gia đình về phương pháp đa dạng hoá bữa ăn (ăn phối hợp nhiều
loại thực phẩm), chế độ ăn cần cung cấp đủ năng lượng và các thực phẩm giàu sắt
(thức ăn động vật, đậu đỗ...) làm tăng khả năng hấp thụ sắt nhờ tăng cường vitamin C
có từ rau quả. Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý là biện pháp tốt
nhất phòng chống thiếu máu ở trẻ nhỏ. Hướng dẫn và khuyến khích các cách chế biến
như nảy mầm, lên men (giá đỗ, dưa chua...) vì các quá trình này làm tăng hàm lượng
vitamin C và giảm lượng tanin và axit phytic trong thực phẩm.
5.2. Bổ xung viên sắt
Thực hiện việc bổ sung viên sắt cho phụ nữ có thai. Đối với phụ nữ không có
thai, trước hết bổ sung sắt cho các chị em ở độ tuổi 15-35. Đồng thời, tiếp tục nghiên
cứu áp dụng việc bổ sung sắt cho trẻ em dưới 2 tuổi. Vấn đề mấu chốt là hình thành và
duy trì một mạng lưới phân phối, giám sát tốt và đẩy mạnh giáo dục truyền thông để
chị em phụ nữ tự giác, chủ động dùng viên sắt đều đặn và đủ liều.
5.3. Phòng chống giun móc, vệ sinh môi trường:
Chưa nói đến việc cải thiện chế độ ăn, chỉ riêng việc định kỳ tẩy giun, đặc biệt
là giun móc, giảm bớt lần mắc các bệnh nhiễm khuẩn đã cải thiện rõ đến tình trạng
dinh dưỡng của sắt. ở những vùng có tỷ lệ nhiễm giun móc cao, cần áp dụng tẩy giun
định kỳ phối hợp với vệ sinh mội trường, nước sạch, thay đổi tập quán dùng phân tươi
trong canh tác nông nghiệp. Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh ở mỗi hộ gia đình. Việc
tẩy giun móc cần áp dụng đúng phác đồ và đối tượng chỉ định.
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5.4. Tăng cường sắt cho một số thức ăn:
Đây là một hướng kỹ thuật khó khăn nhưng đang được thăm dò ở nhiều nước.
Vấn đề đặt ra là đảm bảo giá trị sinh học của sắt mà không gây mùi vị khó chịu cho
thực phẩm. Các loại thực phẩm được thực nghiệm tăng cường là nước mắm, bột canh,
gạo. Đây cũng là hướng thử nghiệm và áp dụng ở nước ta trong thới gian tới.
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PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU IỐT VÀ
THIẾU MỘT SỐ VI CHẤT DINH DƯỠNG KHÁC
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
1. Phân tích được ý nghĩa của bệnh thiếu máu do thiếu sắt đối với sức khoẻ cộng
đồng.
2. Trình bày được nguyên nhân, phương pháp đánh giá và phòng bệnh thiếu máu do
thiếu sắt.
3. Trình bày được hậu quả, nguyên nhân và biện pháp phòng chống thiếu kẽm, thiếu
vitamin B1, và thiếu vitamin D.
NỘI DUNG
1. PHÒNG CHỐNG THIẾU IỐT
1.1.

Vài nét về lịch sử

Năm 1811, lần đầu tiên De Courois phát hiện ra iốt từ cây rong biển. Những
năm sau đó (1819), Andrew chứng minh sự có mặt của iốt trong cơ thể động vật. Năm
1820, lần đầu tiên Coinder một thầy thuốc người Thụy sỹ đã điều trị thành công cho
các bệnh nhân mắc bệnh bướu giáp với iốt. Năm 1822, với thí nghiệm phân tích iốt
trong nhiều loại thực phẩm như thịt, hải sản, rau xanh, nước, Chatin đã đi đến kết luận
rằng iốt phân bố ở mọi nơi trong tự nhiên nhưng hàm lượng iốt trong thực phẩm ở
những vùng bướu cổ địa phương thấp hơn các vùng khác. Quan sát trên đây của Chatin
có ý nghĩa rất quan trọng, tạo hậu thuẫn cho niềm tin rằng bướu cổ là do thiếu iốt. Từ
đó các tiến bộ trong lâm sàng và xét nghiệm đã làm sáng tỏ cơ chế gây bệnh và các
biểu hiện do thiếu iốt.
Thập kỷ 50 và 60, người ta bắt đầu quan tâm tới phòng chống thiếu iốt trên
cộng đồng thông qua các chiến lược tăng cường iốt vào thực phẩm. ủy ban phòng
chống các rối loạn do thiếu iốt quốc tế (ICCIDD) cũng đã được thành lập. ở nước ta,
vào những năm 70 đã có các hoạt động chống bướu cổ. Từ những năm 90, chương
trình muối trộn iốt đã triển khai mở rộng dần. Năm 1999, Chính phủ đã có Nghị định
về muối iốt tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán các rối loạn do thiếu iốt ở
nước ta.
1.2.

Ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng

Thiếu iốt là một vấn đề lớn hiện nay của nhân loại, là nạn đói “tiềm ẩn” có ý
nghĩa toàn cầu. Chính vì vậy mà nhiều diễn đàn quốc tế, người ta đã đề ra mục tiêu và
169

kêu gọi các quốc gia tích cực hành động để loại trừ “nạn đói giấu mặt” này vào năm
2000.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới hiện có hơn một trăm
nước có vấn đề thiếu iốt, khoảng một tỷ rưỡi người sống trong vùng thiếu iốt và có
nguy cơ bị các rối loạn do thiếu iốt, trong đó có hơn 11 triệu người bị chứng đần độn
do thiếu iốt.
Việt nam là một nước nằm trong vùng thiếu iốt. Nhiều năm trước đây, tình trạng
bướu cổ thường được ghi nhận ở các vùng miền núi. Thực tế không phải như vậy mà
thiếu iốt tồn tại ở tất cả các địa phương trong cả nước. Cuộc điều tra quốc gia năm
1992 ở nước ta cho thấy 84% trường hợp bị thiếu iốt (dựa vào định lượng iốt niệu),
trong đó tỷ lệ thiếu nặng là 16% (iốt niệu dưới 2 µg/dl) thiếu vừa là 45% (iốt niệu từ 2
- 4.9 µg/dl), thiếu nhẹ là 23% (iốt niệu từ 5 - 9.9 µg/dl). Năm 1994-1995, cuộc điều tra
mở rộng toàn quốc cho thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ mắc bướu cổ là
18%, trong khi đó tỷ lệ bướu cổ ở vùng đồng bằng sông Hồng dao động từ 10-30%.
Các tỉnh miền núi, nơi đã dùng muối iốt và dầu iốt tiêm từ năm 1976, nay tỷ lệ bướu cổ
có giảm đi và xét nghiệm nước tiểu thấy iốt ở mức trung bình, trong khi đó ở các tỉnh
chưa được phòng bệnh, iốt nước tiểu ở vào mức rất thấp. Năm 2000, tỷ lệ có mức iốt
niệu thấp vào khoảng trên 30%. Như vậy tình trạng thiếu iốt ở nước ta mang tính toàn
quốc, không kể miền núi, thành thị hay vùng đồng bằng, ven biển.
Chính vì vậy mà việc phòng chống, khống chế và tiến tới thanh toán tình trạng thiếu iốt
đặt ra rất cấp bách. Năm 1992, chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu iốt
được
1.3.

Nguyên nhân thiếu Iốt

Trong thiên nhiên phần lớn iốt được dự trữ trong nước biển. Từ biển, iốt theo
hơi nước bốc lên được đưa vào đất liền. Mưa bổ sung iốt cho đất nhưng cũng chính
mưa lũ gây ra nạn xói mòn làm trôi iốt ra biển, làm nghèo iốt trong đất. Thức ăn là
nguồn cung cấp iốt chủ yếu, con người và động vật dùng lương thực và cây cỏ nuôi
trồng trên đất thiếu iốt sẽ dẫn tới tình trạng thiếu iốt. Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ
em là đối tượng có nguy có nguy cơ bị thiếu iốt cao hơn cả.
Nhu cầu iốt:
Lượng iốt tối ưu cho cơ thể người trưởng thành là 200 µg iốt/ngày, giới hạn an
toàn là 1000 µg/ngày. Theo khuyến nghị của Viện nghiên cứu khoa học Mỹ (1989),
nhu cầu hàng ngày của một số đối tượng đề nghị như sau:
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Tuổi/Đối tượng

Nhu cầu/ngày (µg)

Trẻ 0 - 6 tháng

40 - 90

Trẻ 6 -12 tháng

50 - 90

Trẻ 1 - 3 tuổi

70 - 90

Trẻ 4 - 6 tuổi

90

Trẻ 7 - 10 tuổi

120

Thanh thiếu niên

150

Phụ nữ có thai

175 – 200

Phụ nữ cho con bú

200

1.4. Đánh giá các rối loạn do thiếu iốt
1.4.1. Đánh giá lâm sàng
Thiếu iốt gây bướu cổ. Bướu cổ có nhiều mức độ khác nhau:
-

Bướu cổ không nhìn thấy rõ khi cổ ở vị trí bình thường nhưng thày thuốc có kinh
nghiệm có thể sờ thấy khi khám là bướu cổ độ 1.

-

Bướu cổ nhìn thấy khi cổ ở vị trí bình thường là bướu cổ độ 2.

-

Bướu cổ to là bướu cổ độ 3.

Dựa vào tỷ lệ bướu cổ ở lứa tuổi học sinh (8-11 tuổi), có thể đánh gía mức độ thiếu
iốt của cộng đồng như sau:
+ Thiếu mức nhẹ: tỷ lệ bướu cổ từ 5 đến 19,9%
+ Thiếu mức vừa: tỷ lệ bướu cổ từ 5 đến 19,9%
+ Thiếu mức nặng: tỷ lệ bướu cổ từ 30% trở lên
Trẻ mới sinh đến 4 tháng tuổi nếu có dấu hiệu: khó bú, khó nuốt, ít cử động, cơ
nhẽo, rốn lồi, thóp rộng, lưỡi dày, tóc mọc thưa cần đưa tới khám tại các cơ sở y tế.
Đây là các dấu hiệu thiểu năng tuyến giáp sơ sinh.
Thiểu năng tuyến giáp ở trẻ nhỏ: trẻ bị chậm phát triển trí tuệ, chậm chạp, hay
ngủ nhiều, hay quên, học kém.
Bệnh đần độn: Trẻ hầu như không giao tiếp được với cộng đồng, hoặc giao tiếp
được rất ít. Trẻ thường có vẻ mặt ngớ ngẩn, có hành vi bất thường như khóc cười vô
cớ, chân bước lòng khòng, thường kèm theo các khuyết tật như nói ngọng, nghễnh
ngãng, mắt lác, liệt 2 chân.
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1.4.2. Xét nghiệm mức iốt trong nước tiểu.
Nồng độ iốt trong nước tiểu phản ánh tình trạng đủ, thiếu, hay thừa iốt của cơ
thể. Với một lượng iốt tối ưu, đầy đủ cho cơ thể thì nồng độ iốt niệu phải đạt từ
10µg/dl trở lên.
Các mức iốt sau được đưa ra để đánh giá mức độ thiếu iốt:
+ Thiếu nặng: iốt nước tiểu dưới 2 µg/dl
+ Thiếu vừa iốt nước tiểu: 2- 4,9 µg/dl
+ Thiếu nhẹ: iốt nước tiểu: 5-9,9 µg/dl
1.4.3. Các chỉ số tiến tới thanh toán các rối loạn do thiếu iốt (theo ICCIDD, 1995)
-

ở các nước có điều kiện tiến hành định lượng TSH thường xuyên, có thể dựa vào
chỉ số này. Khi dưới 3% trẻ sơ sinh có mức TSH ≥5 µol/L thì có thể coi là không có
tình trạng thiếu iốt ở nước đó.

-

Ở các nước chưa thực hiện được thường xuyên định lượng TSH như nước ta, người
ta quy định cần đạt ít nhất hai trong 3 chỉ số sau đây để coi là không có tình trạng
thiếu iốt:
 Muối i ốt: Toàn bộ muối ăn dùng cho người và gia súc được iốt hoá; muối
iốt ở nơi sản xuất có hàm lượng iốt 30-100 ppm và ở nhà dân có hàm lượng i
ốt 20-50 ppm.
 Iốt niệu: trên 50% mẫu nước tiểu lấy trên cơ sở chọn ngẫu nhiên đại diện và
có giá trị thống kê đạt ≥10µg/dl và trên 80% số mẫu nước tiểu có nồng độ i
ốt trên 5µg/dl.
 Tỷ lệ bướu cổ toàn phần ở trẻ em lứa tuổi đi học (6-12 tuổi hoặc 8-14 tuổi)
dưới 5% (điều tra mẫu đại diện).

1.5. Phòng chống các rối loạn do thiếu iốt
1.5.1. Sử dụng muối Iốt.
Biện pháp quan trọng phòng chống thiếu iốt hiện nay là vận động toàn dân sử
dụng muối trộn iốt. Mục tiêu của chương trình là từ nay tới năm 2000, phủ muối iốt
toàn quốc (90% hộ gia đình dùng muối) từ 2000 - 2010: tiếp tục phủ muối trên toàn
quốc. Ngoài muối, hiện nay chương trình còn áp dụng đưa iốt vào bột gia vị và đang
nghiên cứu đưa vào các thực phẩm khác.
Một số lưu ý khi sử dụng muối iốt
Là phương pháp chính để bổ sung iốt vào cơ thể là dùng muối iốt trong bữa ăn
hàng ngày, cách này phù hợp theo nhu cầu sinh lý của cơ thể. Iốt không thay đổi mùi,
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màu hay vị của muối, nếu muối có vị hay mùi là do chất lượng muối chứ không phải
do iốt.
Muối iốt chỉ có tác dụng phòng bệnh khi có đủ lượng iốt. Tổ chức y tế thế giới
khuyến nghị chỉ nên dùng dưới 6 gam muối/ngày.
Muối iốt phải được đựng trong túi nhựa hàn kín. Nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ làm
giảm hàm lượng iốt trong muối, một phần iốt bị mất đi trong quá trình vận chuyển lưu
kho. Trong cửa hiệu và trong các hộ gia đình cần giữ muối iốt ở nơi khô ráo vì muối dễ
hút nước iốt sẽ bị mất đi. Tránh nơi nóng, ánh nắng mặt trời, dùng xong phải buộc kín
miệng túi hoặc để muối trong lọ có nắp đậy kín để tránh iốt bị bay hơi.
Lượng iốt trong muối giảm khi nấu. Ví dụ, iốt trong cá giảm 20% khi rán và
nướng, giảm 58% khi luộc, từ 500 µg chỉ còn lại 200 µg trong 10 gam muối sau khi
nấu. Bởi vậy, nên bỏ muối iốt vào thức ăn sau khi nấu chín, không rang muối iốt vì iốt
sẽ bị bay hơi ở nhiệt độ cao. Nếu thức ăn cần ướp muối trước khi nấu thì chỉ bỏ một
chút muối, sau khi nấu chín sẽ bỏ số muối còn lại vào cho vừa đủ.
1.5.2. Với những vùng có tỷ lệ bướu cổ cao trên 30%, nơi có giao thông khó khăn,
việc đưa muối iốt đến người dân không thường xuyên thì dầu iốt được cung cấp để
phòng bệnh đần độn và các rối loạn do thiếu iốt. Trẻ em dưới 15 tuổi và phụ nữ từ 15 45 tuổi là đối tượng ưu tiên được dùng dầu iốt để phòng bệnh đần độn ở trẻ và tránh
cho phụ nữ sinh ra những trẻ đần độn. Iốt được cung cấp qua đường tiêm, viên nhộng
để uống và dầu phun, 6 tháng hay một năm/ một lần tùy theo liều.
1.5.3. Các phương pháp khác bổ sung Iốt.
Một số nước có các phương pháp khác bổ sung iốt như: cho iốt vào nước và
thực phẩm (bánh bich qui, sữa, nước mắm). Nhân dân miền núi ở Thái lan nhỏ iốt vào
vại nước ăn của gia đình. ở úc, iốt được cho vào thức ăn đồ hộp trong quá trình chế
biến. ở những nước, nơi mà thực phẩm được vận chuyển từ nơi này sang nơi khác,
nhân dân có thể mua các hải sản tươi có nhiều iốt và rau quả được trồng ở miền đất có
đủ iốt. Bằng cách này, nhân dân có thể nhận gián tiếp một phần iốt từ thực phẩm và
trực tiếp do việc bổ sung iốt vào muối và nước. Việc nghiên cứu cho iốt vào nước mắm
và các thực phẩm phổ biến khác đang tiến hành ở Việt nam.
II. THIẾU KẼM
Gần đây kẽm được biết đến như một vi chất dinh dưỡng quan trọng, thiếu kẽm
để lại nhiều hậu quả xấu cho sức khoẻ. Thiếu kẽm rất phổ biến ở phụ nữ có thai và trẻ
nhỏ. Trong cơ thể, kẽm tham gia vào nhiều men chuyển hoá của cơ thể, tham gia vào
hệ thống miễn dịch, tiêu hoá của cơ thể. Đặc biệt kẽm có vai trò quan trọng đối với
hormon tăng trưởng.
Hậu quả sức khoẻ của thiếu kẽm:
-

Ở phụ nữ có thai: tăng nguy cơ đẻ non, dị dạng thai
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-

Ở trẻ nhỏ: thiếu kẽm gây chậm phát triển thể lực và trí tuệ, giảm đáp ứng miễn dịch,
dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, làm cho tình trạng khi mắc các bệnh nhiễm khuẩn
nặng thêm.

-

Ở trẻ đẻ con: có nguy cơ cao bị thiếu kẽm.

Các biểu hiện lâm sàng của thiếu kẽm: thường nghèo nàn. Trẻ bị suy dinh dưỡng nặng
thường kèm theo tình trạng thiếu kẽm biểu hiện lười ăn, tiêu hoá kém, sứng đề kháng
giảm và thiếu máu vì kẽm cũng tham gia vào quá trình tạo máu. Thiếu máu thiếu sắt
thường đi liền với thiếu kẽm và thiếu vitamin A
Nguồn cung cấp kẽm: Kẽm được cung cấp cho cơ thể từ nguồn thức ăn hàng ngày.
Nguồn kẽm chủ yếu từ thức ăn động vật, hải thuỷ sản (đặc biệt là trai, hến, sò huyết),
cá. Sữa mẹ là nguồn kẽm quý giá đối với trẻ sơ sinh. Kẽm còn có nhiều trong ngũ cốc
nhưng giá trị sinh học không cao.
Nguyên nhân thiếu kẽm
-

Khẩu phần ăn thiếu kẽm. Điều này đặc biệt quan trọng ở phụ nữ có thai, cho con
bú, đi liền với nguy cơ thiếu sắt.

-

Trẻ đẻ non, cân nặng sơ sinh thấp

-

Trẻ bị suy dinh dưỡng, kèm thiếu máu thiếu sắt và có thể thiếu vitamin A.

Phòng chống thiếu kẽm:
Về nguyên tắc cần cải thiện chế độ ăn (thức ăn giàu kẽm nguồn động vật), đa
dạng hoá bữa ăn. Hiện nay, phác đồ bổ sung đa vi chất, trong đó có kẽm cho các đối
tượng cần thiết đang được khuyến khích.
III. THIẾU VITAMIN B1 VÀ BỆNH TÊ PHÙ (BERIBERI)
Beri beri là một bệnh thiếu dinh dưỡng hay gặp ở những nước ăn gạo. ở nước ta
trước đây, bệnh còn lưu hành nhất là vào các thời kỳ giáp hạt, sau úng lụt, ở các địa
phương ăn gạo xay xát kỹ và nghèo các thức ăn bổ sung. Bệnh có thể xảy ra thành dịch
khi nhiều người cùng ăn chế độ ăn giống nhau dựa trên cùng một loại gạo. Đầu những
năm 80, một số vụ dịch thiếu B1 còn lẻ tẻ xảy ra ở một số địa phương.
Triệu chứng lâm sàng:
Bệnh bắt đầu bằng các triệu chứng kín đáo. Trước tiên có thể thấy kém ăn, khó
chịu, đi lại khó vì chân yếu và nặng, đôi khi có phù nhẹ ở các chi hay mặt, thường đánh
trống ngực và hay đau vùng trước tim, mạch hơi nhanh. Có cảm giác đau ở các cơ bắp
chân và tê ở các chi. Phản xạ gân thường giảm, đôi khi tăng. Tình trạng trên có thể kéo
dài, cuộc sống và lao động tuy có vẻ bình thường nhưng năng suất kém. Bất kỳ lúc nào
bệnh cũng có thể chuyển sang các thể nặng hơn. Có 3 thể lâm sàng là thể ướt, thể khô
và thể Beriberi trẻ em. Riên ở trẻ em, thể cấp tính có thể suy tim nhanh chóng, đứa trẻ
có thể tím tái, co giật, khó thở, hôn mê và chết.
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Điều trị và phòng bệnh:
Điều trị:
Khi đã xác định bệnh tê phù, cần điều trị càng sớm càng tốt. Nghỉ ngơi hoàn
toàn và tiêm bắp lập tức liều 25 mg thiamin hai lần/ngày trong 3 ngày sau đó cho uống
liều 10mg thiamin hai hoặc ba lần mỗi ngày cho đến khi phục hồi. Đồng thời phải cải
thiện chế độ ăn để giảm dần lượng thuốc. ở trẻ em, cần cho tiêm bắp liều 1020mg/ngày trong 3 ngày đầu. Sau đó, cho uống liều 5-10mg/hai lần trong ngày. Đồng
thời, người mẹ uống 10mg thiamin 2 lần mỗi ngày. ở các trường hợp nặng hoặc hôn
mê, co giật, liều ban đầu có thể lên tới 25-50mg tiêm mạch máu rất chậm.
Phòng bệnh:
Gạo là nguồn cung cấp vitamin B1 quan trọng do đó cần chú ý đến xay xát thích
hợp, không xay quá trắng và cần bảo quản gạo tốt. Tăng cường các thực phẩm giàu
vitamin B1 trong khẩu phần ăn hàng ngày đặc biệt là họ đậu, rau đậu, nhất là bữa ăn
của người mẹ trong thời kỳ có thai và cho con bú.
IV. THIẾU VITAMIN D VÀ BỆNH CÒI XƯƠNG
Còi xương là một bệnh biểu hiện bằng rối loạn quá trình cốt hóa có liên quan
đến rối loạn chuyển hóa photphocanxi do cơ thể thiếu vitamin D và thường gặp ở trẻ
em đang thời kỳ lớn nhanh. Ngày nay người ta coi còi xương là một bệnh dinh dưỡng
chịu sự chi phối lớn của điều kiện môi trường. Nước ta là một nước nhiệt đới giàu ánh
sáng mặt trời nhưng bệnh còi xương vẫn là một vấn đề sức khỏe trẻ em cần được quan
tâm.
Nguyên nhân:
Nguồn vitamin D của cơ thể dựa vào thức ăn và tổng hợp từ các sterol. Dưới tác
dụng của tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời, chất 7-dehydrocolesterol ở dưới da được
chuyển thành colecanxiferol (vitamin D3). Nói chung, các thức ăn đều nghèo vitamin D
(kể cả sữa mẹ và sữa bò). Một số thức ăn có nhiều vitamin D là các loại cá, trứng, gan.
Đặc biệt là các loại dầu gan cá biển như cá thu có rất nhiều vitamin D. ăn uống thiếu
(kể cả dầu mỡ, vì vitamin D tan trong dầu) và không được tắm nắng thích hợp dẫn tới
thiếu vitamin D và nệnh còi xương. Bệnh thường xảy ra ở trẻ 6-11 tháng, chế độ ăn
nghèo thức ăn động vật. Trẻ còi xương thường kèm theo tình trạng nhiễm khuẩn kéo
dài và có thể thiếu máu vừa hoặc nặng.
Biểu hiện lâm sàng
Triệu chứng mềm hộp sọ, lâu liền thóp, chuỗi hạt sườn, to các đầu chi, di chứng
muộn hơn là biến dạng thân xương dùi và cẳng chân (vòng kiềng). Các biến đổi có thể
ở xương cột sống và xương chậu gây gù, vẹo và hẹp khung chậu sau này. Cơ: giảm
trương lực.
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Các xét nghiệm X quang và hóa sinh có ý nghĩa quan trọng, lượng photphataza
kiềm thường tăng lên rõ rệt. Trong điều kiện thực địa có thể kết luận còi xương khi có
ít nhất 2 trong số các triệu chứng sau đâu: chuỗi hạt sườn, to đầu chi, mềm hộp sọ, biến
dạng đặc hiệu ở lồng ngực kèm theo giảm trương lực cơ.
Phòng bệnh:
-

Giáo dục vệ sinh (vệ sinh thân thể, tắm nắng đúng), giáo dục dinh dưỡng chú ý ăn
uống đủ đạm, mỡ và canxi, cải thiện điều kiện nhà ở, nhà trẻ.

-

Dùng Vitamin D dự phòng: trẻ dưới 18 tháng, nhất là trẻ đẻ nhẹ cân, suy dinh
dưỡng: 6 tháng/lần liều cao 200.000-400.000 Đơn vị quốc tế hoặc phác đồ hàng
ngày 1.000 UI /ngày (uống).
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DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ BÉO PHÌ
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
1. Trình bày được định nghĩa, các phương pháp đánh giá thừa cân, béo phì ở các độ
tuổi khác nhau.
2. Trình bày được các chiến lược dự phòng và xử trí béo phì.
NỘI DUNG
1. ĐỊNH NGHĨA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ NGUY CƠ CỦA BÉO PHÌ
1.1. Định nghĩa.
Có nhiều khái niệm về thừa cân và béo phì, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới đưa
ra định nghĩa thừa cân và béo phì như sau: Thừa cân là tình trạng cân nặng vượt quá
cân nặng "nên có" so với chiều cao. Còn béo phì là tình trạng tích luỹ mỡ thái quá và
không bình thường một cách cục bộ hay toàn thể tới mức ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
Do vậy khi đánh giá “béo phì” thì không chỉ tính đến cân nặng mà phải quan tâm đến
tỷ lệ mỡ của cơ thể.
1.2. Phương pháp đánh giá thừa cân, béo phì
1.2.1. Trẻ em dưới 5 tuổi
Thừa cân là tình trạng cân nặng vượt quá cân nặng “nên có” so với chiều cao
(CN/CC >+2 Z-scores) so quần thể tham chiếu NCHS (National Center for Health
Statistics). Chỉ tiêu cân nặng/chiều cao ở mức cao (CN/ CC >+2 Z-scores) chưa đủ để
đưa ra kết luận đứa trẻ bị béo phì, nhưng có thể coi là một chỉ tiêu đánh giá béo phì của
một quần thể. Hay nói một cách khác để đánh giá “béo phì” cần phối hợp cả chỉ tiêu
CN/CC và đo dự trữ mỡ (tỷ lệ mỡ bằng cân Tanita, hoặc tỷ lệ mỡ cơ thể tính từ cân
nặng/bề dầy lớp mỡ dưới da (LMDD).
1.2.2. Trẻ em 5-9 tuổi.
Đối với trẻ em lứa tuổi 5-9 tuổi chưa có thang phân loại riêng để đánh giá tình
trạng thừa cân và béo phì. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước thường lấy ngưỡng
cân nặng theo chiều cao: >+2 Z-scores (CN/CC >+2 Z-scores) so với quần thể tham
khảo NCHS để phân loại thừa cân và béo phì của trẻ - tương tự như trẻ dưới 5 tuổi.
1.2.3. Trẻ em và trẻ em vị thành niên (10-19 tuổi )
Trẻ vị thành niên được tính cho lứa tuổi từ 10 đến 19 tuổi. Từ năm 1995, theo
qui ước của Tổ chức Y tế thế giới, đối với trẻ vị thành niên, chỉ số khối cơ thể BMI
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được sử dụng để đánh giá TTDD. Chỉ số BMI ≥ 85 percentile là thừa cân. Béo phì
được xác định khi BMI theo tuổi và giới của trẻ ≥ 95 percentile; hoặc BMI ≥ 85
percentile, cộng thêm bề dày LMDD cơ tam đầu và dưới xương bả vai ≥ 90 percentile
(WHO, 1995).
1.2.4. Người trưởng thành (20-69 tuổi)
Tổ chức y tế thế giới khuyên dùng "chỉ số khối cơ thể" (Body Mass Index-BMI,
WHO 1995) để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành.
Tháng 2 năm 2000, cơ quan khu vực Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế
giới (WPRO) và Hội nghiên cứu béo phì quốc tế đã phối hợp với Viện nghiên cứu
Bệnh đái tháo đường Quốc tế (IDI), Trung tâm hợp tác Dịch tễ học đái tháo đường và
các bệnh không lây của Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra khuyến nghị về chỉ tiêu phân
loại béo phì cho cộng đồng các nước Châu á (IDI &WPRO, 2000) như sau:
Bảng 1. Bảng phân loại thừa cân và béo phì của WHO (1998) và Của IDI
&WPRO (2000) cho các nước Châu Á
Phân loại

WHO, 1998

IDI &WPRO, 2000

BMI (kg/m2)

BMI (kg/m2)

<18,5

<18,5

18,5-24,9

18,5 - 22,9

≥ 25,0

≥ 23,0

- Tiền béo phì

25,0 - 29,9

23,0 - 24,9

- Béo phì độ I

30,0 - 34,9

25,0- 29,9

- Béo phì độ II

35,0 - 39,9

≥ 30,0

- Béo phì độ III

≥ 40,0

Nhẹ cân (CED)
TTDD bình thường
Thừa cân

-

Một điều cần chú ý trong phân loại béo phì nữa là vùng chất mỡ tập trung. Vì vậy
bên cạnh theo dõi chỉ số BMI nên theo dõi thêm tỷ số vòng bụng/vòng mông, khi tỷ
số này vượt quá 0,9 ở nam giới và 0,8 ở nữ giới thì các nguy cơ tăng huyết áp, bệnh
tim mạch, bệnh đái tháo đường đều tăng lên rõ rệt.

-

Đo tỷ lệ mỡ cơ thể dựa trên nguyên lý đo điện trở sinh học bằng cân Tanita để phân
loại béo phì với ngưỡng: nam > 25 % và nữ > 30 % là béo phì.

Đánh giá yếu tố nguy cơ:
Nếu bệnh nhân có nhiều hơn 3 yếu tố nguy cơ của mắc bệnh có liên quan đến
thừa cân, béo phì có thể phân loại là có nguy cơ cao của rối loạn có liên quan tới béo
phì. Đó là:
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-

Tăng huyết áp,

-

Hàm lượng lipid có tỷ trọng thấp (Low Density Lipoprotein) LDL- Cholesterol ≥
160 mg/dL (4,1 mmol/L),

-

Hàm lượng lipid có tỷ trọng cao (High Density Lipoprotein) HDL-C < 35 mg/dL
(0,9 mmol/L)

-

Glucose máu lúc đói 110-125 mg/dL hoặc 6,1 -6,9 mmol/L

-

Tiền sử gia đình có người bị bệnh tim mạch,

-

Tuổi trên 45 với nam giới và trên 55 với phụ nữ,

-

Hút thuốc lá

Việc có mặt của các yếu tố nguy cơ cao cần xem xét tới việc cần thiết phải điều trị
béo phì và nghiệm pháp làm giảm lipid máu và huyết áp.
2. TÁC HẠI VÀ NGUY CƠ CỦA BÉO PHÌ
2.1. Những nguy cơ và tác hại do béo phì gây ra
Hai nguy cơ rõ rệt ở người béo phì:
2.1.1. Tỷ lệ bệnh tật cao hơn ở người bình thường, đặc biệt là các bệnh:
-

Rối loạn lipid máu: Tăng cholesterol máu, giảm HDL, tăng tỷ lệ LDL, tăng tỷ lệ
LDL/HDL gây tăng tỷ lệ bệnh mạch vành tim, triglycerid huyết tương tăng, và tăng
LDL-apo B. Thường thấy rối loạn chuyển hoá ở hầu hết các bệnh nhân béo phì với
tích luỹ mỡ trong ổ bụng và thường có liên quan với tăng nguy cơ các bệnh tim
mạch.

-

Huyết áp tâm thu và tâm trương đều tăng khi chỉ số BMI tăng, người béo có nguy
cơ bị tăng huyết áp cao hơn người bình thường, nguy cơ này càng cao khi tuổi càng
trẻ và thời gian càng kéo dài. Tăng cân nhanh là một yếu tố liên quan đến tăng
huyết áp và giảm trọng lượng sẽ có hiệu quả giảm huyết áp. Người bị béo phì có
nguy cơ bị tăng huyết áp cao gấp 2,9 lần so với người không béo. Tăng 7,5 mmHg
huyết áp tâm trương dẫn tới tăng 29% nguy cơ bệnh mạch vành và 46% nguy cơ
đột quỵ

-

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ): Có mối liên quan chặt chẽ giữa bệnh đái tháo đường
không phụ thuộc insulin và béo phì. Nguy cơ đái tháo đường không phụ thuộc
insulin tăng lên liên tục khi BMI tăng và giảm đi khi cân nặng giảm. Những người
béo có tỷ lệ đái tháo đường tăng gấp 3,5 lần tỷ lệ chung. Một nghiên cứu gần đây
cho thấy có thể giảm tới 64% trường hợp đái tháo đường týp II ở nam và 74% ở nữ
nếu BMI không vượt quá 24.

-

Bệnh sỏi mật: Béo phì làm tăng nguy cơ bị sỏi mật ở mọi lứa tuổi và gấp 3-4 lần,
nguy cơ này càng cao khi mỡ tập xung quanh bụng. Ở người béo phì, cứ 1kg mỡ
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thừa làm tăng tổng hợp 20mg cholesterol/ngày. Tình trạng đó làm tăng bài tiết
mật, tăng mức bão hoà cholesterol trong mật, cùng với mức cơ động của túi mật
giảm dẫn đến bệnh sỏi mật.
-

Ung thư: Có mối liên quan chặt chẽ giữa thừa cân, béo phì và tỷ lệ mắc ung thư,
đặc biệt là các ung thư thuộc hormon và ung thư đường ruột. Ở phụ nữ mãn kinh,
các nguy cơ ung thư túi mật, ung thư vú và tử cung, buồng trứng, cổ tử cung cung
tăng lên ở những người béo phì; còn ở nam giới béo phì, bệnh ung thư thận và
tuyến tiền liệt hay gặp hơn.

2.1.2. Tỷ lệ tử vong
Tỷ lệ tử vong ở nhóm người béo phì cũng cao hơn ở nhóm người bình thường
nhất là trong các bệnh kể trên. Các công trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong tăng
lên khi chỉ số BMI quá thấp (gầy) hoặc quá cao (béo).
2.2. Rối loạn nội tiết và chuyển hoá liên quan với béo phì
Người ta cũng quan sát thấy sự thay đổi hormon ở những người béo phì, đặc
biệt đối với người có tích luỹ mỡ trong ổ bụng. Các hormon bất thường chính liên quan
với tích luỹ mỡ trong ổ bụng gồm :
-

Kháng insulin và tăng bài tiết insulin

-

Tăng nội tiết tố nam tự do liên quan tới hormon giới tính gắn kết globulin (Sex
Hormon Binding Globulin-SHBG) ở phụ nữ

-

Giảm nồng độ progesteron ở phụ nữ

-

Giảm nồng độ testosteron ở nam

-

Tăng sản xuất cortisol, Giảm nồng độ hormon tăng trưởng

2.3. Hậu quả của bèo phì và thừa cân ở trẻ em và thanh thiếu niên.
2.3.1. Tỷ lệ mắc bệnh tăng:
Hội chứng béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên bao gồm các vấn đề tâm lý, tăng
yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chuyển hoá bất thường glucose, rối loạn gan mậtđường ruột, khó thở khi ngủ và biến chứng giải phẫu (Bảng 3).
Hầu hết các hậu quả lâu dài của trẻ em béo phì là dai dẳng cho đến thanh niên
và liên quan tới tất cả các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe.
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Bảng 2. Hậu quả của trẻ em béo phì
Tỷ lệ cao
Lớn nhanh hơn
Vẫn đề tâm lý xã hội
Kéo dài đến hết thời niên
thiếu (đối với trẻ béo phì
bắt đầu muộn và nặng)
Rối loạn lipid máu

Tỷ lệ trung bình
Chứng nhiễm mỡ gan
Chuyển hoá bất thường glucose
Kéo dài cho hết thời niên thiếu
(phụ thuộc vào tuổi bắt đầu và
tính nghiêm trọng)

Tỷ lệ thấp
Biến chứng giải phẫu
Khó thở khi ngủ
Hội chứng đa năng
buồng trứng
Bệnh sỏi mật
Tăng huyết áp

2.3.2. Ảnh hưởng tâm lý xã hội
Trẻ bị béo phì hồi nhỏ thường kéo dài cho đến hết thời thanh thiếu niên, có chức
năng tâm lý xã hội kém, giảm thành công trong học tập và thường không khỏe mạnh.
2.3.3. Các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch
Rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và kháng insulin thường thấy ở trẻ em béo phì
và rối loạn lipid máu xuất hiện liên quan tới tăng tích lũy mỡ trong ổ bụng. Những rối
loạn lipid máu, huyết áp và insulin máu ở trẻ em sẽ kéo dài đến thời thanh thiếu niên.
Tình trạng béo phì ở trẻ tại thời điểm ban đầu đã được đoán trước có ý nghĩa sức khỏe
khi trưởng thành.
2.3.4. Biến chứng gan
Các biến chứng gan ở trẻ béo phì đã được đưa ra báo cáo, đặc biệt đặc tính
nhiễm mỡ gan biểu hiện bằng sự tăng transaminase huyết thanh. Các bất thường men
gan cũng có thể liên quan với bệnh sỏi mật, nhưng bệnh này thường hiếm gặp ở trẻ em
và thanh thiếu niên.
`
2.3.5. Các biến chứng về giải phẫu
Trẻ béo phì có thể bị các biến chứng về mặt giải phẫu. Nghiêm trọng đó là bệnh
Blount (một dị dạng xương chày do phát triển quá mạnh), bên cạnh đó có các bất
thường nhỏ hơn như đánh mạnh đầu gối và dễ bị bong gân mắt cá chân.
2.3.6. Các biến chứng khác
Người ta cũng đã thấy một loạt các biến chứng khác ở trẻ béo phì bao gồm
nghẽn thở khi ngủ và bệnh não. Nghẽn thở khi ngủ có thể gây chứng thở quá chậm và
thậm chí ở những trường hợp nặng có thể gây tử vong. Bệnh não là một bệnh hiếm gặp
liên quan đến tăng áp suất trong sọ não; đòi hỏi cần phải đến bác sĩ ngay lập tức.
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3. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH CỦA BÉO PHÌ
Cân bằng năng lượng

Năng lượng
tiêu hao

Năng lượng ăn
vào
Chất béo

Hoạt động thể
lực

Glucid

Tiêu hoá thức
ăn

Protein

Chuyển hoá cơ bản

Tăng
cân

Cân nặng ổn
định

Giảm
cân

Dự trữ mỡ

Hình 1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng cơ thể và sự tăng cân
3.1. Khẩu phần ăn và tập quán dinh dưỡng
Như chúng ta đã biết năng lượng dự trữ trong cơ thể là hiệu số của năng lượng
ăn vào và năng lượng tiêu hao. Chỉ khi có cân bằng năng lượng dương tính xảy ra
trong một thời gian khá dài thì mới có khả năng phát triển thành béo phì. Chế độ ăn
giàu chất béo hoặc có đậm độ nhiệt cao có liên quan chặt chẽ với sự gia tăng tỷ lệ béo
phì. Các thức ăn giàu chất béo, đường ngọt thường ngon miệng nên người ta ăn quá
thừa mà không biết. Khi kinh tế tăng thường kéo theo lipid trong khẩu phần tăng,
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thường do lượng mỡ động vật tăng và đường ngọt cũng tăng. ở các nước có thu nhập
thấp, suy dinh dưỡng, lao phổi và bệnh nhiễm trùng chiếm ưu thế và khi thu nhập tăng
các bệnh mạn tính không lây như béo phì, tim mạch và đái tháo đường tăng lên.
3.2. Hoạt động thể lực kém.
Ít lao động kể cả lao động chân tay và lao động trí óc. Do đó người béo phì phải
tăng hoạt động thể lực và lao động chân tay lẫn trí óc.
Cùng với yếu tố ăn uống, sự gia tăng tỷ lệ béo phì đi song song với sự giảm hoạt
động thể lực trong một lối sống tĩnh tại hơn, thời gian dành cho xem tivi, đọc báo, làm
việc bằng máy tính, nói chuyện qua điện thoại, lái xe, ăn uống cao hơn.
3.3. Yếu tố di truyền.
Đáp ứng sinh nhiệt kém có thể do yếu tố di truyền và có vai trò nhất định đối
với thừa cân, béo phì. Những trẻ béo thường hay có cha mẹ béo, tuy vậy nhìn trên đa
số cộng đồng yếu tố này không lớn. Theo Mayer (1995) thì nếu cả bố lẫn mẹ đều bị
béo phì thì có 80% con họ sẽ bị béo phì. Nếu một trong hai người có béo phì thì 40%
con họ sẽ có béo phì. Ngược lại, nếu cả bố và mẹ bình thường thì khả năng các con bị
béo phì chỉ chiếm 7%.
3.4. Yếu tố kinh tế xã hội.
Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ người béo phì ở tầng lớp nghèo thường thấp
(thiếu ăn, lao động chân tay nặng, phương tiện đi lại khó khăn) và béo phì như là một
đặc điểm của giàu có (béo tốt). ở các nước đã phát triển khi thiếu ăn không còn phổ
biến nữa thì tỷ lệ béo phì lại thường cao ở tầng lớp nghèo, ít học so với ở các tầng lớp
trên.
Ngủ ít.
Yếu tố này cũng được xem như là một nguy cơ cao ở trẻ thừa cân dưới 5 tuổi.
Nguyên nhân chưa rõ, nhưng một số tác giả cho rằng kiểu sống gia đình thiếu điều độ
từ ngủ tới ăn hoặc do thiếu hoạt động thể lực tạo ra những sóng thấp trên điện não khi
ngủ cũng có thể do hoạt động tiêu mỡ của cơ thể là tối đa về đêm và sự ngủ ít làm giảm
tiêu mỡ nói chung.
Suy dinh dưỡng thể thấp còi.
Có mối quan hệ giữa suy dinh dưỡng trước đó với thừa dinh dưỡng về sau và đó
là sự kết hợp đặc biệt nguy hiểm. Người ta nhận thấy những trẻ em cân nặng khi sinh
và lúc 1 tuổi thấp thì về sau mỡ có khuynh hướng tập trung ở bụng. Một công trình
nghiên cứu ở trẻ em 3-6 tuổi và 7-9 tuổi ở 4 nước cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa
giữa tình trạng thấp còi (stunting) và thừa cân (overweight) (Popkin 1996).
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4. DỰ PHÒNG THỪA CÂN VÀ BÉO PHÌ
Những chiến lược sức khỏe cộng đồng để giải quyết thừa cân (TC), béo phì
(BP) nên đặt ra mục tiêu là nâng cao kiến thức của toàn dân về vấn đề ý nghĩa sức khỏe
cộng đồng của thừa cân, béo phì và các biện pháp ngăn ngừa TC, BP, cũng như việc
hạn chế tiếp cận của cộng đồng với môi trường gây ra TC, BP.
Hai giải pháp then chốt trong cộng đồng với mục tiêu ngăn ngừa sự gia tăng của TC,
BP bao gồm:
1. Nâng cao hoạt động thể lực
2. Cải thiện chất lượng khẩu phần ăn dựa trên các thực phẩm sẵn có ở địa
phương.
Những chương trình cộng đồng định hướng cho việc dự phòng TC, BP nên tạo
ra một môi trường thuận lợi cho việc cải thiện những thói quen dinh dưỡng thích hợp
và tạo ra sự hoạt động thể lực nhiều hơn cho cả cộng đồng.
Hai giải pháp để đạt những mục tiêu này phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của
quần dân cư và đặc biệt là điều kiện kinh tế. Như vậy ở các nước đang phát triển, mục
tiêu chính của can thiệp là khuyến khích nâng cao mức hoạt động thể lực và lối sống
năng động. Bên cạnh đó hạn chế những thức ăn mới có đậm độ năng lượng cao, nhiều
chất béo, đường ngọt đang thay thế dần những thức ăn truyền thống.
Bảng 3. Các giải pháp có thể áp dụng trong cải thiện môi trường, góp phần dự
phòng thừa cân và béo phì (WHO 2000).
Các lĩnh vực
tác động
Luật và các
quy định
Biện pháp về
kinh tế

Tài liệu và
phương tiện
giảng dạy

Ví dụ các chiến lược thành công
- Nâng cao việc quy định về nhãn mác thực phẩm
- Hạn chế các quảng cáo thực phẩm đối với trẻ em
- Khuyến khích việc sản xuất các thực phẩm nghèo năng lượng(Đặc
biệt là các sản phẩm rau và quả)
- Giảm thuế thu nhập cho những người đi làm bằng phương tiện
công cộng
- Giảm thuế cho các công ty có dành thời gian cho công nhân tập
thể dục thể thao và cải thiện điều kiện làm việc.
- Cung cấp đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cũng như nơi tập,
phương tiện tập luyện, nơi thay quần áo và nơi tắm,
- Có thời gian thỏa đáng cho các môn học có liên quan tới hoạt
động thể lực,
- Có sự tập huấn cho học sinh về thực hành lựa chọn thực phẩm để
có chế độ ăn hợp lý.
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Các lĩnh vực
tác động
Thực phẩm và
sự phục vụ ăn
uống
Động viên và
giáo dục

Tạo nguồn
thực phẩm
Xây dựng
thành phố và
các chính sách
về giao thông

Ví dụ các chiến lược thành công
- Xây dựng những lời khuyên và hướng dẫn về thành phần dinh
dưỡng cho các cơ sở chế biến và phục vụ ăn uống (Bữa ăn cho học
sinh và những nơi phục vụ các xuất ăn chế biến sẵn)
- Giáo dục từ tuổi ấu thơ các kiến thức về thực phẩm và dinh
dưỡng, chế biến thức ăn, chế độ ăn hợp lý và lối sống năng động
qua các tài liệu giảng dạy cho học sinh, giáo viên, cán bộ y tế,
những nhà nông nghiệp,
- Hạn chế trẻ em xem ti vi
- Sử dụng các thông tin đại chúng để khuyến khích sự thay đổi thực
hành hướng tới các thói quen dinh dưỡng tốt
- Khuyến khích các gia đình trồng rau, đậu và các thực phẩm giàu
vi chất dinh dưỡng khác.
- Cấu trúc xây dựng thành phố có khu vực cho người đi bộ và
đường cho người đi xe đạp an toàn và tiện lợi,
- Cải thiện phương tiện giao thông công cộng
- Cải thiện hệ thống đèn chiếu sáng trên đường phố để tạo điều kiện
cho người đi bộ, đi xe đạp.
- Xây dựng các biện pháp về an toàn giao thông để tạo điều kiện
cho trẻ em có thể chơi và đi bộ trên đường phố,
- Khuyến khích sử dụng cầu thang bộ thay cho thang máy.

5. XỬ TRÍ THỪA CÂN VÀ BÉO PHÌ
5.1. Phương pháp thay đổi chế độ ăn.
5.1.1. Nguyên tắc của thay đổi chế độ ăn:
* Giảm năng lượng ăn vào và cải thiện chất lượng chế độ ăn.
- Khi xây dựng chế độ ăn thấp năng lượng phải luôn chú ý chế độ ăn này phải cung cấp
đủ cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết như: Vitamin, chất khoáng, đủ các acid
amin cần thiết và các acid béo cần thiết để duy trì sức khỏe, loại trừ việc đáp ứng đủ
nhu cầu năng lượng của đối tượng
* Tạo được sự thiếu hụt năng lượng: Tạo ra sự cân bằng năng lượng âm tính:
Năng lượng tiêu hao - năng lượng ăn vào = 500-1000 Kcal/ngày.
Sự thiếu hụt năng lượng 500-1000 Kcal/ngày sẽ dẫn tới giảm 10% trọng lượng
cơ thể trong vòng 6 tháng.

186

Giảm năng lượng của khẩu phần ăn từng bước một, mỗi tuần giảm khoảng 300
kcal so với khẩu phần ăn hiện tại của bệnh nhân cho đến khi đạt năng lượng tương ứng
với mức BMI:
-

BMI từ 25-29,9: Năng lượng đưa vào là 1500 kcal/ ngày

-

BMI từ 30- 34,9: Năng lượng đưa vào là 1200 kcal/ ngày

-

BMI từ 35-39,9: Năng lượng đưa vào là 1000 kcal/ ngày

-

BMI ≥ 40 thì năng lượng đưa vào là 800 kcal/ ngày

5.1.2. Thành phần các chất dinh dưỡng nên như sau:
* Lipid: Giảm nguồn năng lượng từ chất béo, càng thấp càng có hiệu quả giảm cân,
nên ở mức 15% năng lượng. Trong đó thấp các a cid béo no, nhiều acid béo không no
có một nối đôi và nhiều nối đôi.
-

Tránh tất cả các thực phẩm nhiều chất béo: Thịt mỡ, thịt chân giò, nước dùng thịt,
bơ, format...

-

Tránh các thực phẩm có nhiều cholesterol: Não, tim, gan, thận, lòng lợn...

-

Tránh ăn các món ăn có đưa thêm chất béo: Bánh mì bơ, bơ trộn rau, các món xào,
rán

* Protein: Protein có thể từ 15-25% năng lượng của khẩu phần. Thực tế lâm sàng cho
thấy chế độ ăn thấp béo, cao protein có hiệu quả giảm cân có ý nghĩa.
* Glucid: Nên sử dụng những glucid có nhiều chất xơ như: Bánh mì đen, ngũ cốc
nguyên hạt, khoai củ có đậm độ năng lượng thấp, không đắt tiền, luôn có sẵn, và là
nguồn protein quý, vitamin và khoáng chất tốt.
* Đậm độ năng lượng của chế độ ăn thấp (Năng lượng/trọng lượng thực phẩm)
* Đủ vitamin, muối khoáng. Cần bổ sung viên đa vitamin, khoáng và vi khoáng tổng
hợp, đặc biệt khi khẩu phần năng lượng thấp dưới 1200 Kcal /ngày.
* Rau và quả chín: 500g/ngày, nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và chất khoáng.
* Muối: Hạn chế muối ăn < 6g / ngày. Nếu có tăng huyết áp thì nên dùng 2-4g/ ngày.
* Tạo thói quen ăn uống theo đúng chế độ ăn. Số bữa ăn nên 3 bữa/ngày
* Nên tránh ăn các thức ăn giàu năng lượng như: Đường mật, mứt, kẹo, bánh ngọt, sô
cô la, nước ngọt....
* Các thức uống không nên dùng: Không uống rượu, bia, cà phê, các đồ uống có chất
kích thích.
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Bảng 4. Một số ví dụ về chế độ ăn cho người thừa cân
Giờ ăn
77h30

Thứ 2+ 5
- Sữa đậu nành 200 ml
Đường 10g

Thứ 3, 6, Chủ nhật

Thứ 4, 7

- Phụỷ boứ: (baựnh phụỷ
150g Thịt boứ 30g)

- Bún riêu cua:

- Cơm (gạo 150g)

- Cơm (gạo: 150g)

- Cơm (gạo 150g)

- Canh cua nấu rau mồng
tơi:

- Canh cá nấu chua

Bún 150g, cua 30g

- Bánh mì 50g
Trưa
11h00

(Cua 100g, rau 200g)

- Đậu phụ nhồi thịt (đậu
phụ 50g, thịt nạc
(Cá chép 70g, gia vị, hành
20g), dầu 10g
mùi)

-

- Măng xào: măng 200g

Đậu phụ om cà chua

- Canh rau cải 300g

Đậu phụ 100g, cà chua
20g, dầu 10 g

dầu 10 g

14h00

- Cam 300g

-Táo tây 300g

-Dưa hấu 200g

18h00

- Cơm (gạo 100g)

- Cơm (gạo 100g)

- Cơm (gạo 100g)

- Thịt nạc dim 30g

- Tôm rang 50g

- Rau muống luộc 250g

- Canh bí xanh (bí 300g)

- Thịt nạc 30g (hoaởc
trửựng gaứ 1 quaỷ)
- Canh rau cần 300g

Có thể thay thế 30g thịt nạc = 50g cá= 50g tôm, = 50g đậu xanh hoặc đen.
Giaự trũ dinh dửụừng cuỷa thửùc ủụn: Naờng lửụùng: 1600 Kcal,
Protid :
71,3g
Lipid :
21,5g
Glucid:
245g
5.2. Vai trò của hoạt động thể lực trong giảm cân.
Hoạt động thể lực bao gồm những hoạt động hàng ngày, các công việc liên quan
tới hoạt động thể lực, và luyện tập thể dục thể thao Việc giảm khối mỡ và bảo vệ khối
nạc là mục tiêu của chương trình can thiệp giảm cân.
-

Luyện tập thể dục thể thao: Tùy theo từng người mà có thể lựa chọn hình thức
luyện tập cho thích hợp. Duy tr× chÕ ®é luyÖn tËp thÓ thao Ýt nhÊt 30 phót/ngµy víi
c¸c lo¹i h×nh nh−: Đi bé, b¬i, thÓ dôc nhÞp ®iÖu, đạp xe đạp... Người ta ước tính 1
kg chất béo của cơ thể cung cấp đủ năng lượng cho đi bộ hoặc đi bộ nhanh 100km.
Điều này tương ứng với đi bộ 2,5 km (20-30 phút/ngày) x 5 lần/ tuần sẽ mang đến
giảm khoảng 6,5 kg chất béo trong vòng 1 năm với điều kiện không ăn thừa năng
lượng.
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-

Việc kết hợp giảm năng lượng của khẩu phần ăn và tăng hoạt động thể lực dẫn đến
giảm cân nhiều hơn là chỉ dùng đơn lẻ 1 trong 2 giải pháp.

-

Giữ lối sống năng động: Leo cầu thanh thay cho đi thang máy; đi bộ, đi xe đạp thay
cho đi bằng ô tô, làm một số việc nhà hơn là ngồi xem tivi. §Ó trÎ tù ®i bé hoÆc ®i
xe ®¹p ®Õn tr−êng thay cho viÖc ®−a ®ãn trÎ hµng ngµy.

5.3. Điều trị béo phì ở trẻ em
Theo Hội dinh dưỡng điều trị của Anh (1996) mục tiêu điều trị béo phì trẻ em
khác với người trưởng thành, bởi vì trẻ em vẫn còn đang phát triển với sự phát triển
khối nạc của cơ tthể, việc điều trị tập trung vào ngăn ngừa tăng cân hơn là tập trung
vào giảm cân như ở người trưởng thành.
Bất cứ mục tiêu điều trị nào liên quan đến điều hòa cân nặng cơ thể và khối mỡ
của cơ thể phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho sự lớn lên và phát triển của
đứa trẻ.Đủ năng lượng, và đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng: Calci, sắt...
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Ch−¬ng 4

Can thiÖp dinh d−ìng vµ
chÝnh s¸ch dinh d−ìng
---------------------CAN THIEÄP DINH DÖÔÕNG
Môc tiªu
Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã thÓ:
1. Tr×nh bµy ®−îc khaùi nieäm theá naøo laø can thieäp dinh döôõng
2. Tr×nh bµy ®−îc ph−¬ng ph¸p xaây döïng caùc can thieäp dinh döôõng thích hôïp ôû
coäng ñoàng vµ quaûn lyù caùc can thieäp dinh döôõng ñang trieån khai ôû ñòa phöông
Néi dung
1. Kh¸i niÖm
Khaùi nieäm veà can thieäp dinh döôõng raát khaùc nhau, thöôøng ngöôøi ta döïa vaøo
muïc tieâu cuûa can thieäp maø noùi raèng ñoù laø can thieäp dinh döôõng hay khoâng.
-

Can thieäp dinh döôõng (CTDD) laø nhöõng hoaït ñoäng coù muïc tieâu tröïc tieáp hoaëc
giaùn tieáp taùc ñoäng ñeán tình hình aên uoáng (bao goàm böõa aên vaø caùch aên) nhaèm
caûi thieän tình hình dinh döôõng cuûa ñoái töôïng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh.

-

CTDD cuõng coù theå laø caùc hoaït ñoäng cô thÓ trªn moät sè ®èi t−îng, nhöng cuõng
coù theå laø moät chöông trình taùc ñoäng ñeán caû xaõ hoäi, caû moät vuøng nhaèm caûi

thieän tình hình dinh döôõng
2. Ph©n lo¹i can thiÖp dinh d−ìng

Coù nhieàu caùch phaân loaïi can thieäp dinh döôõng khaùc nhau, tuy nhieân trong thöïc
haønh ng−êi ta dùa vµo ph−¬ng thøc tiÕp cËn cña c¸c can thiÖp ®Ó ph©n lo¹i. Döôùi
ñaây laø moät soá phaân loaïi thöôøng ñöôïc aùp duïng:
2.1.

Döïa vaøo caáp ñoä cuûa can thieäp dinh döôõng:

-

Can thieäp dinh döôõng ôû caáp vó moâ

-

Can thieäp dinh döôõng ôû caáp vi moâ, cô thÓ.

2.2.
-

Döïa vaøo giaûi phaùp cuûa can thieäp dinh döôõng:

Can thieäp dinh döôõng daøi haïn
191

-

Can thieäp dinh döôõng trung haïn

-

Can thieäp dinh döôõng ngaén haïn

2.3.

Döïa vaøo chuoãi nguyeân nhaân daãn ñeán suy dinh döôõng hoÆc rèi lo¹n dinh
d−ìng:

-

Can thieäp dinh döôõng tröïc tieáp

-

Can thieäp dinh döôõng giaùn tieáp

3. C¸c nguyªn t½c x©y dùng mét can thiÖp dinh d−ìng
Moät can thieäp dinh döôõng chæ coù hieäu qu¶ khi noù ñöôïc xaây döïng döïa treân
phöông thöùc töï ñaùnh giaù, hoaøn thieän vaø phaûi coù söï phoái hôïp giöõa caùc giaûi phaùp
trong can thieäp ñoù.
Khi thieát keá moät can thieäp dinh döôõng caàn löu yù ñeán moái quan heä nhaân –
qu¶ cuûa suy dinh döôõng trong coäng ñoàng, nhaèm ñònh ra caùc chieán löôïc cuï theå
trong viÖc giaûi quyeát vÊn ®Ò. Töø ñoù löïa choïn phöông phaùp ñaùnh giaù hieäu quûa cuûa
chuùng.
Moät chöông trình dinh döôõng caàn coù khaû naêng töï ñieàu chænh vaø ñaùnh giaù thì
môùi hy voïng laøm giaûm tyû leä suy dinh döôõng.
Neáu moâi tröôøng soáng thay ñoåi vaø nhöõng giaûi phaùp ban ñaàu ®Æt ra ch−a phï
hîp th× phaûi döïa vaøo soá lieäu thu ñöôïc ôû ñòa phöông ñoù ñeå löïa choïn giaûi phaùp can
thieäp. Nh− vËy caùc can thieäp dinh döôõng ñöôïc thöïc hieän ôû ñòa phöông (caû thieát keá
vaø thöïc hieän) seõ coù hieäu qu¶ hôn. Ngöôøi ñòa phöông coù theå hieåu hôn veà ñòa
phöông hoï vaø seõ laøm gì trong vuøng ñoù.
Neáu giaûi phaùp can thieäp ñöa ra laø ñôn ñoäc thì keát quaû cuûa can thieäp khoâng
cao vaø can thieäp ñoù khoù coù tính beàn vöõng.
Moät soá böôùc xaây döïng moät can thieäp dinh döôõng:
3.1.

Thu thaäp caùc daãn lieäu ban ñaàu

-

Thu thaäp caùc daãn lieäu saün coù ôû ñòa phöông

-

Toå chöùc ñieàu tra tình hình dinh döôõng ôû ñòa phöông

3.2.

Choïn löïa vaán ñeà caàn can thieäp phuø hôïp vôùi nhu caàu ñòa phöông vaø nguoàn
löïc coù ñöôïc

-

Sau khi coù thoâng tin töø nguoàn soá lieäu saün coù, döïa vaøo caây nguyeân nhaân choïn
löïa caùc giaûi phaùp.

-

Trình baày giaûi phaùp tröôùc coäng ñoàng, cô quan döï kieán xin taøi trôï vaø thaûo luaän
ñeå hoaøn thieän thieát keá cuûa can thieäp.
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3.3.

Huy ñoäng söï tham gia cuûa coäng ñoàng vaø söï giuùp ñôõ cuûa laõnh ñaïo ñòa
phöông

-

Phaân ñònh roõ vai troø cuûa laõnh ñaïo ñòa phöông tröôùc vaán ñeà caàn giaûi quyeát.

-

Traùch nhieäm cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc höôûng lôïi töø can thieäp.

-

Söï ñoùng goùp nguoàn löïc cuûa ñòa phöông vaø coäng ñoàng cho can thieäp.

3.4.

Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù can thieäp dinh döôõng

-

Toå chöùc boä maùy thöïc hieän caùc can thieäp dinh döôõng, ñaëc bieät laø vai troø cuûa
ngöôøi chuû trì trieån khai can thieäp.

-

Xaùc ñònh phöông thöùc toå chöùc quaûn lyù, caùc loaïi maãu bieåu soå saùch baùo caùo.

3.5.

Theo doõi ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh thích hôïp trong quaù trình trieån khai döï aùn

-

Theo doõi ñònh kyø veà tieán ñoä thöïc hieän, caùc thay ñoåi veà soá ñoái töôïng tham
gia, caùc thay ñoåi veà tình traïng dinh döôõng...

-

Neáu xeùt thaáy caàn thì phaûi thay ñoåi veà nhaân söï, vaø nhöõng hoaït ñoäng khoâng
phuø hôïp.

-

Toå chöùc thu thaäp soá lieäu khi can thieäp keát thuùc ñeå löôïng giaù keát quaû cuûa can
thieäp.

3.6.

Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp tieáp theo

-

Tìm ra caùc thaønh coâng, nhöôïc ñieåm cuûa can thieäp cò.

-

Ñeà xuaát moät giaûi phaùp toát hôn cho coäng ñoàng vôùi chi phí thaáp hôn ... nhöng
hieäu quaû hy voïng seõ cao hôn.

4. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng dù ¸n can thiÖp dinh d−ìng
Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®Ó x©y dùng dù ¸n, nh−ng trong dinh d−ìng ng−êi ta
hay sö dông ph−¬ng ph¸p x©y dùng dù ¸n cña ZOPP hay cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p
x©y dùng dù ¸n ®Þnh h−íng theo môc tiªu (The objective oriented project planning).
ZOPP lµ mét c«ng cô ®Ó x©y dùng dù ¸n ®¬n gi¶n, cho phÐp tËp hîp tÊt c¶ c¸c th«ng
tin s½n cã vµ t¹o ra sù thèng nhÊt gi÷a nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. H−íng tiÕp cËn cña
nã lµ tuÇn tù theo tõng b−íc, tiÕp cËn toµn diÖn vµ theo nhãm. VÒ c¬ b¶n ng−êi ta
chia qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n thµnh 9 b−íc nh− sau:
4.1.

Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ë céng ®ång ( Situation analysis):

Trong b−íc nµy ng−êi ta ph©n tÝch t×nh h×nh hiÖn t¹i b»ng c¸ch sö dông c¸c
sè liÖu s½n cã t¹i céng ®ång. NÕu sè liÖu kh«ng ®Çy ®ñ, cÇn thiÕt cã thÓ tæ chøc c¸c
cuéc ®¸nh gi¸ ban ®Çu hoÆc ®¸nh gi¸ nhanh. B−íc nµy nh»m cung cÊp cho ta mét
bøc tranh toµn c¶nh vÒ céng ®ång mµ ta dù ®Þnh can thiÖp.
4.2.

Ph©n tÝch vÊn ®Ò:
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Dùa vµo c¸c th«ng tin thu thËp ®−îc, x¸c ®Þnh mét vÊn ®Ò søc khoÎ, dinh
d−ìng næi cém nhÊt t¹i céng ®ång ®ã, sau ®ã x©y dùng m« h×nh nguyªn nh©n vµ hËu
qu¶ cña vÊn ®Ò d−íi d¹ng c©y vÊn ®Ò (Problem tree).
4.3.

Ph©n tÝch môc tiªu:

Dùa vµo c©y vÊn ®Ò trªn, h×nh thµnh c©y môc tiªu (objective tree), biÓu diÔn
mèi liªn môc tiªu- biÖn ph¸p. C©y môc tiªu m« t¶ t×nh tr¹ng ®¹t ®−îc nÕu vÊn ®Ò ®ã
®−îc can thiÖp. C¸c b−íc ph©n tÝch:
-

ChuyÓn c¸c tr¹ng th¸i tiªu cùc ( Negative) trong c©y vÊn ®Ò thµnh tr¹ng th¸i tÝch
cùc (positive) mong muèn ®¹t ®−îc vµ kh¶ thi cã thÓ thùc hiÖn ®−îc. VÝ dô
“ch¨m sãc kÐm” chuyÓn thµnh “ chÊt l−îng ch¨m sãc tèt” trong m« h×nh mong
muèn.

-

ThiÕt lËp s¬ ®å biÖn ph¸p - ®Ých (means - ends) trong c©y môc tiªu.

4.4.

Ph©n tÝch chiÕn l−îc vµ gi¶i ph¸p lùa chän ( Analysis of alternatives) :

X¸c ®Þnh nhãm môc tiªu/chiÕn l−îc cã thÓ lùa chän ®Ó can thiÖp tõ ®ã chän
mét hoÆc phèi hîp c¸c chiÕn l−îc phï hîp víi dù ¸n
C¸c b−íc ph©n tÝch:
-

X¸c ®Þnh nhãm c¸c môc tiªu

-

Lùa chän nhãm môc tiªu/chiÕn l−îc cã thÓ can thiÖp b»ng c¸ch cho ®iÓm theo
c¸c tiªu chÝ: nguån lùc s½n cã/ yªu cÇu, khung thêi gian, chÊp nhËn chÝnh trÞ, t¸c
®éng x· héi, t¸c ®éng sinh th¸i, tÝnh bÒn v÷ng.

-

QuyÕt ®Þnh chän mét môc tiªu/chiÕn l−îc dùa trªn tæng sè ®iÓm cao nhÊt

4.5.

Ph©n tÝch c¸c bªn tham gia
gia ( participation analysis):

Xem xÐt c¸c chñ thÓ liªn quan ®Õn dù ¸n, trªn c¬ së c©n nh¾c mèi quan t©m, møc ®é
tham gia, kh¶ n¨ng vµ h¹n chÕ mçi nhãm.
C¸c b−íc ph©n tÝch:
-

X¸c ®Þnh c¸c nhãm/ tæ chøc liªn quan ®Õn dù ¸n

-

Xem xÐt:
+ NhiÖm vô ho¹t ®éng cña c¸ nh©n/ tæ chøc
+ Mèi quan t©m còng nh− ¶nh h−ëng tèt/ xÊu cña c¸ nh©n/tæ chøc tíi dù ¸n
+ TiÒm n¨ng cña c¸ nh©n/ tæ chøc ( nh− kh¶ n¨ngvÒ tµi chÝnh, con ng−êi, kü
n¨ng…)

4.6.

§Ò ra c¸c ho¹t ®éng, kÕ ho¹ch, tiÕn ®é triÓn khai vµ kinh phÝ cña dù ¸n:
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Trªn c¬ së môc tiªu, chiÕn l−îc vµ nguån lùc hiÖn cã, x©y dùng mét kÕ ho¹ch
triÓn khai c¸c ho¹t ®éng theo b¶ng sau:
Ho¹t ®éng

Thêi
gian

Ng−êi chÞu
tr¸ch nhiÖm

Nguån lùc yªu cÇu
Con
ng−êi

TiÒn

Chi phÝ

Nguån
kinh phÝ

Trang
thiÕt bÞ

Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 2
…….
4.7.

Dù kiÕn nguån lùc ®Çu vµo:

X©y dùng nguån lùc ®Çu vµo ph¶i bao gåm c¶ con ng−êi, kinh phÝ vµ c¸c
trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho dù ¸n…
4.8.

KÕ ho¹ch theo dâi /gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸:

Dùa trªn c¸c môc tiªu vµ tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n x©y dùng kÕ ho¹ch vµ c¸c
chØ sè theo dâi, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸. Theo dâi/ gi¸m s¸t nh»m xem xÐt dù ¸n cã thùc
hiÖn ®óng môc tiªu, néi dung ho¹t ®éng vµ tiÕn ®é thêi gian theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh
kh«ng, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm ch−a phï
hîp hoÆc cßn h¹n chÕ ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc. §¸nh gi¸ khi kÕt thóc dù ¸n ®Ó x¸c
®Þnh xem dù ¸n cã ®¹t ®−îc so víi c¸c môc tiªu ®Ò ra kh«ng.
Khi hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c b−íc trªn, nªn tr×nh bµy dù ¸n d−íi d¹ng ma trËn
dù ¸n
Ma trËn kÕ ho¹ch dù ¸n
Tªn dù ¸n:
Thêi gian triÓn khai:
C¬ quan chñ tr×:
C¸c thµnh phÇn c¬
b¶n cña dù ¸n

C¸c chØ tiªu

C«ng cô/ ph−¬ng
ph¸p thÈm ®Þnh

C¸c gi¶ ®Þnh quan
träng

Môc tiªu chung
Môc tiªu cô thÓ
KÕt qu¶/ ®Çu ra
mong ®îi
C¸c ho¹t ®éng
§Çu vµo
4.9.

Thuyết phục người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án:
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Sau khi dự án xây dựng xong, nhóm xây dựng dự án cần thương thuyết, thảo
luận với các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án cũng như huy đông các nguồn lực
để triển khai.
5. c¸c lo¹i h×nh can thiÖp dinh d−ìng hiÖn nay:
5.1. Boå sung dinh d−ìng (Supplementation):
Boå sung chÕ phÈm dinh d−ìng döôùi daïng thuoác ñöôïc coi laø phöông phaùp ngaén
haïn, thöôøng nhaèm vaøo caùc ñoái töôïng bò ñe doïa nhaát coù nguyeân nhaân do thieáu moät
soá chaát dinh döôõng trong böõa aên bình thöôõng. Giaûi phaùp naøy coù khaû naêng caûi
thieän nhanh choùng tình hình thieáu vi chaát vaø ñaëc bieät coù lôïi khi xaùc ñònh moät quaàn
theå nhoû coù nhu caàu lôùn nhaát. Noù coù giaù trò nhaát trong tröôøng hôïp nhu caàu taêng
trong moät giai ñoaïn ngaén vaø bieát tröôùc ñöôïc nhö boå sung saét trong giai ñoaïn coù
thai; duøng iod cho nhöõng ngöôøi bò roái loaïn do thieáu iod; duøng vieân nang vitamin A
cho treû bò thieáu vitamin A.
Ngoài ra bổ sung thực phẩm ( Food supplementation) cũng là một giải pháp
được áp dụng ở nhiều nơi. Ở Việt nam có chương trình bổ sung thực phẩm PAM
2651 và PAM 3844 vào những năm 80 và 90, vào thời gian nước ta còn thiếu lương
thực thực phẩm.
5.2. Taêng cöôøng chaát dinh döôõng vaøo thöïc phaåm (Food fortification):
fortification):
Laø quaù trình theâm caùc chaát dinh döôõng vaøo thöïc phaåm ñeå duy trì hoaëc taêng
cöôøng chaát löôïng cheá ñoä aên cho moät nhoùm, moät coäng ñoàng.
Taêng cöôøng chaát dinh döôõng vaøo thöïc phaåm laø moät can thieäp vaøo vaán ñeà
dinh döôõng ñaëc hieäu vaø ñaõ bieát roõ raøng veà cô cheá sinh beänh hoïc cuûa noù. Ñoái vôùi
thieáu dinh döôõng ñaëc hieäu, theâm caùc chaát dinh döôõng vaøo thöïc phaåm thöôøng gaëp
laø bieän phaùp hieäu quaû.
Moät soá töø khaùc coù theå söû duïng nhö laøm giaøu (enrichment), hoaøn laïi
(restoration), neân hieåu cuï theå hôn. Laøm giaøu hoaëc hoaøn laïi lieân quan tôùi vieäc boài
hoaøn caùc chaát ñaõ maát ñi trong quaù trình cheá bieán, coøn taêng cöôøng laø theâm ôû möùc
cao hôn thöïc phaåm ñoù coù. Thöïc phaåm duøng ñeå taêng cöôøng goïi laø chaát mang. Chaát
dinh döôõng duøng ñeå taêng cöôøng goïi laø chaát taêng cöôøng. Ví duï taêng cöôøng iod vaøo
muoái aên hoaëc caùc loaïi boät gia vò, caùc loaïi thöùc aên cho treû, caùc loaïi boät, söõa ñeà
phoøng nhöõng roái loaïn do thieáu iod hoaëc böôùu coå. Taêng cöôøng vitamin A vaøo caùc
loaïi söõa boät, thöùc aên cho treû, gia vò ñeà phoøng thieáu vitamin A hoaëc taêng cöôøng saét
vaøo boät nguõ coác, gia vò ñeå ñeà phoøng thieáu maùu do thieáu saét. Taêng cöôøng ña vi
chaát laø taêng cöôøng töø hai chaát dinh döôõng trôû leân ví duï taêng cöôøng saét vaø vitamin
A vaøo baùnh, taêng cöôøng saét vaø iod vaøo mì aên lieàn, taêng cöôøng saét vaø vitamin A
vaø caùc vitamin vaøo caùc loaïi boät cho treû.
5. 3. Thöïc hieä
hieän ña daïng hoùa böõa aên:
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Ñaây laø giaûi phaùp beàn vöõng hôn döïa treân cô sôû taát caû caùc chaát dinh döôõng vi
chaát dinh döôõng coù trong thöïc phaåm. Giaûi phaùp naøy chuù troïng ñeå taêng theâm vaøo
thöïc phaåm haøng ngaøy cho moïi ngöôøi, ñaëc bieät caùc ñoái töôïng coù nguy cô cao, caùc
thöïc phaåm coù haøm löôïng vi chaáùt cao baèng caùch giaùo duïc truyeàn thoâng cho moïi
ngöôøi bieát caùch choïn caùc thöïc phaåm giaøu vi chaát dinh döôõng. Ví duï, phuï n÷ õcoù
thai neân aên nhieàu loaïi thöïc phaåm (troän laãn thöïc phaåm) ñaëc bieät thöïc phaåm giaøu
saét nhö thòt ñoû, gan, rau laù maàu xanh ñaäm, caùc loaïi ñaäu ñeå ñeà phoøng thieáu maùu
thieáu saét. Khoâng neân uoáng nöôùc cheø ñaëc, caø pheâ trong böõa aên vì laøm haïn cheá haáp
thu saét. Ñeå ñeà phoøng thieáu vitamin A, phuï nöõ coù thai vaø treû em neân aên nhieàu thöïc
phaåm coù vitamin A; taêng cöôøng saûn xuaát vaø cung caáp cho böõa aên caùc loaïi rau
xanh vôùi taêng löôïng daàu môõ trong khaåu phaàn, ñu ñuû chín coù nhieàu beâta caroten
hôn ñu ñuû xanh.
5.4. Giaùo duïc dinh döôõng: Thoâng qua thay ñoåi nhaän thöùc taùc ñoäng ñeán aên uoáng.
5.5. Chính saùch dinh döôõng vaø xaõ hoäi: Buø giaù cho caùc ñoàng baøo vuøng xa, toå chöùc
cho coâng nhaân aên tröa, toái theo ca vôùi giaù reû.
5.6. Ñaûm baûo an ninh thöïc phaåm hoä gia ñình:
Xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá gia ñình, VAC ñeå coù thöùc aên trong gia ñình
vaø ñaëc bieät cho treû .
5.7.

Chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu vaø phoøng choáng caùc beänh nhieãm truøng:

Tieâm chuûng môû roäng, phoøng choáng caùc beänh giun saùn, veä sinh moâi tröôøng,
baûo veä baø meï treû em …
5.8.

§−êng lèi dinh d−ìng:

Lµ chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc, sù cam kÕt ®−îc thÓ chÕ ho¸ trong viÖc c¶i thiÖn
t×nh tr¹ng dinh d−ìng cña nh©n d©n. ë ViÖt nam, KÕ ho¹ch hµnh ®éng Quèc gia vÒ
dinh d−ìng 1995 – 2000 vµ tiÕp theo lµ ChiÕn l−îc Quèc gia vÒ Dinh d−ìng 20012010 lµ c¸c can thiÖp dinh d−ìng vÜ m«, cã mét ý nghÜa to lín ®èi víi ho¹t ®éng
dinh d−ìng ë n−íc ta.
6. Theo dâi, ®¸nh gi¸ dù ¸n can thiÖp dinh d−ìng:
6.1.

YÙ nghóa
nghóa vaø ñieàu kieän ñeå ñaùnh giaù toát moät döï aùn.

Cho ñeán nay, ñaùnh giaù vaãn laø moät coâng vieäc chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc
khi thöïc hieän moät döï aùn. Ngöôøi ta deã daøng ñeà xöôùng ra moät chöông trình haønh
ñoäng, trieån khai noù, nhöng coâng vieäc ñaùnh giaù thöôøng laø khoâng ñaày ñuû nghieâm
tuùc vaø khoa hoïc. Nhieàu khi söï thöû thaùch cuûa thôøi gian vaø söï chaáp nhaän cuûa quaàn
chuùng trôû thaønh thöôùc ño cuûa hieäu quûa hôn laø söï chuû ñoäng ñaùnh giaù kòp thôøi ruùt
kinh nghieäm, ñeå baùc boû hoaëc tieáp tuïc phaùt trieån vaø naâng cao caùc hoaït ñoäng höõu
ích. Ñieàu naøy coù nhieàu lyù do:
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-

Moät laø, nhieàu döï aùn ñeà ra khoâng coù muïc tieâu cuï theå, khoâng coù caùc daãn lieäu
ban ñaàu tröôùc khi baét tay vaøo trieån khai.

-

Hai laø, khoa hoïc ñaùnh giaù noùi chung vaø ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng noùi
rieâng laø khoa hoïc ñang hình thaønh, vieäc xaây döïng phöông phaùp vaø choïn loïc
caùc chæ tieâu thích hôïp ñang ñoøi hoûi ñöôïc hoaøn thieän.

-

Nhieàu nhaø nghieân cöùu veà laäp keá hoaïch chöa coi troïng yù nghóa vaø lôïi ích cuûa
coâng taùc ñaùnh giaù.

Coù theå noùi, ñaùnh giaù caùc döï aùn dinh döôõng quan troïng ôû 3 lyù do sau ñaây:
-

Muïc ñích ñaàu tieân laø cung caáp taøi lieäu ñeå khaúng ñònh hoaëc ñieàu chænh caùc
bieän phaùp ñang aùp duïng, giuùp chuùng ta quyeát ñònh:
+ Neân tieáp tuïc döï aùn.
+ Neân hoaøn thieän, naâng cao hôn ñeå tieáp tuïc.
+ Baõi boû döï aùn.

-

Gaây höùng thuù, ñoäng vieân tinh thaàn nhöõng ngöôøi ñang laøm döï aùn.

-

Coù caên cöù ñeå thuyeát phuïc caùc caáp laõnh ñaïo veà hieäu quûa, giaù thaønh cuûa moät döï
aùn. Ngöôøi nghieân cöùu ñöùng ñaén naøo cuõng mong keát quûa nghieân cöùu cuûa mình
ñöôïc nhanh choùng trieån khai, vaäy coâng taùc ñaùnh giaù laø ñieàu khoâng theå thieáu
ñöôïc.

Muoán ñaùnh giaù toát, caàn coù 2 ñieàu kieän tröôùc tieân sau ñaây:
-

Muïc tieâu cuûa döï aùn phaûi roõ raøng, coâng boá tröôùc vaø nhöõng ngöôøi thöïc hieän phaûi
naém vöõng

-

Coù nhöõng daãn lieäu ñieàu tra cô baûn (ít nhaát laø taøi lieäu toái thieåu) tröôùc khi baét
ñaàu trieån khai döï aùn. Thaät khoù hình dung keát quûa moät coâng vieäc neáu khoâng
bieát ñöôïc luùc ñaàu tình hình cuï theå ra sao.

6.2. Noäi dung vaø caùc chæ tieâu ñaùnh giaù.

6.2.1.Ta coù theå hình dung sô ñoà moät quùa trình ñaùnh giaù bao goàm nhöõng ñieåm sau
ñaây:
-

Ñaàu tö (input- ñaàu vaøo): Vaät tö (thöïc phaåm, nguyeân lieäu) vaø boä maùy (lao
ñoäng, haäu caàn) söû duïng cho döï aùn. Qu¸ trình ñaùnh giaù seõ xaùc nhaän giaù caû chaát
löôïng caùc ñaàu tö ñoù vaø ñaùnh giaù tính chaát hôïp lyù veà muïc tieâu cuûa ñaàu tö.

-

Saûn phaåm (output – ñaàu ra): Keát quûa cuûa caùc ñaàu tö phoái hôïp phaûn aùnh chaát
löôïng cuûa quùa trình thöïc hieän: ví duï tyû leä % caùc ñoái töôïng ñöôïc phaân phoái, tyû
leä hao huït. Saûn phaåm laø chæ tieâu trung gian quan troïng, bôûi vì khoâng coù phaân
phoái ñuùng ñoái töôïng thì khoâng theå coù saûn phaåm.
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-

Hieäu suaát (efficiency): Hieäu suaát cuûa döï aùn ño löôøng moái quan heä giöõa keát
quûa ñaït ñöôïc vôùi caùc coâng söùc boû ra nhö tieàn cuûa, lao ñoäng, thôøi gian... Ñaây laø
vieäc laøm caàn thieát ñeå söû duïng hôïp lyù nhaát ñaàu tö vaø ñoøi hoûi aùp duïng cuøng luùc
caùc kieán thöùc dòch teã hoïc vaø kinh teá y teá. Coù hai höôùng ñaùnh giaù hieäu suaát.
Moät laø phaân tích giaù thaønh – hieäu qu¶ (cost – effectiveness), nghóa laø tìm tyû soá
giöõa chi tieâu vaø keát qu¶: caàn bao nhieâu tieàn ñeå phoøng ngöøa moät tröôøng hôïp
khoâ maét, ñeå giaûm 1% tyû leä suy dinh döôõng... Hai laø phaân tích giaù thaønh – lôïi
ích (cost – benefit analysis), ôû ñaây caû töû soá vaø maãu soá ñeàu tính ra baèng tieàn.
Ví duï caùc lôïi ích veà söùc khoûe theå hieän baèng giaûm bao nhieâu tieàn cho chi phí y
teá hoaëc taêng saûn phaåm lao ñoäng ñöôïc bao nhieâu? Caùc phaân tích naøy raát coù yù
nghóa khi saép xeáp caùc öu tieân veà can thieäp vaø thöôøng ñöôïc Ngaân haøng theá giôùi
vaän duïng.

-

Caùch phaân tích giaù thaønh – hieäu qu¶ deã thöïc hieän hôn giaù thaønh – lôïi ích vì
caùch ñaàu tieân khoâng ñoøi hoûi quy ñoåi moïi thöù sang ñôn vò tieàn teä, moät vieäc laøm
khoâng ñôn giaûn.

6.2.2. Ñeå ®¸nh gi¸ quùa trình, ngöôøi ta söû duïng hai loaïi chæ tieâu sau:
-

Caùc chæ tieâu veà keát qu¶, bieåu hieän chöông trình haønh ñoäng coù aûnh höôûng ñeán
tình traïng dinh döôõng hay khoâng, vôùi giaù caû nhö theá naøo.

-

Caùc chæ tieâu trung gian, phaûn aùnh qu¸ trình thöïc hieän, phaân phoái coù ñeán ñoái
töôïng hay khoâng, tyû leä roø ræ nhö theá naøo vaø nguyeân nhaân cuûa noù.

Caùc chæ tieâu veà keát qu¶ thöôøng phuï thuoäc theo muïc tieâu döï aùn. Do thieáu
dinh döôõng thöôøng gaây töû vong cao vaø chaäm phaùt trieån, do ñoù hai nhoùm chæ tieâu
sau ñaây hay ñöôïc duøng: chæ tieâu veà töû vong vaø kích thöôùc nhaân traéc hoïc. Khi caàn
thieát, ngöôøi ta boå sung caùc chæ tieâu veà laâm saøng vaø hoùa sinh: ví duï moät chöông
trình phaân phoái vieân saét choáng thieáu maùu, phaûi xeùt nghieäm huyeát saéc toá (Hb)...

Caùc chæ tieâu trung gian giuùp ñaùnh giaù boä maùy quaûn lyù hoaït ñoäng toát hay xaáu.
§©y lµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ “tiÕn tr×nh”. Ngöôøi ta thöôøng duøng caùc chæ tieâu sau
ñaây:
-

Tyû leä ñoái töôïng ñöôïc höôûng: Hieäu qu¶ cuûa döï aùn tröôùc heát phuï thuoäc vaøo thöïc
phaåm hoaëc ñaàu tö coù ñeán ñuùng ñoái töôïng döï kieán khoâng? Ví duï, döï aùn PAM
daønh cho caùc em ôû nhaø treû. Thöùc aên aáy coù ñeán caùc chaùu khoâng? Nhieàu khi ñoái
töôïng khoâng ñöôïc höôûng maø ngöôøi khaùc ñöôïc höôûng: ñoù laø tình traïng roø ræ.

-

Tyû leä roø ræ: Söï ñaàu tö khoâng ñuùng ñoái töôïng maø ñi nôi khaùc. Tyû leä roø ræ caøng
cao thì giaù thaønh döï aùn caøng ñaét vaø keát döï aùn caøng thaáp.

-

Giaûm bôùt caùc thieáu huït veà dinh döôõng: Moät döï aùn veà thöùc aên boå sung nhaèm boå
sung chöù khoâng phaûi thay theá söï thieáu huït veà khaåu phaàn ôû caùc nhaø treø. Thoâng
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qua ñieàu tra khaåu phaàn ôû caùc ñoái töôïng nhaát ñònh, coù theå bieát ñieàu ñoù ñöôïc
thöïc hieän nhö theá naøo.
-

Thay ñoåi veà nhaän thöùc, thaùi ñoä: Giaùo duïc, tuyeân truyeàn dinh döôõng nhaèm thay
ñoåi nhaän thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh veà caùch nuoâi döôõng nhaèm ñi tôùi caûi thieän
tình traïng dinh döôõng (hieäu qu¶ cuoái cuøng). Nhieàu khi nhaän thöùc, thaùi ñoä vaø
haønh ñoäng thöïc haønh coù thay ñoåi maø tình traïng dinh döôõng vaãn khoâng thay
ñoåi, ta phaûi tìm nguyeân nhaân, coù theå vì noäi dung giaùo duïc dinh döôõng khoâng
saùt hoaëc coøn nhöõng yeáu toá khaùc quan troïng hôn.

Caùc chæ tieâu trung gian naøy quan troïng vì giuùp ngöôøi quaûn lyù bieát chöông
trình haønh ñoäng coù keát quûa hay khoâng vaø do nguyeân nhaân gì. Chuùng gaén lieàn vôùi
quùa trình thöïc hieän, haïch toaùn chöông trình vaø laø cô sôû ñeå kieåm tra vaø quaûn lyù
chöông trình.
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